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  פילר פוליאורתני
  

  

   קוד מוצר:
  לבן–385-212
  אפור -385-215
  ףמשות 'חלק ב–385-900

  

  תיאור המוצר: 
גימור מעולה לפני צבע  המשמש למטרת מילוי לקבלת פוליאורתן- צבע יסוד דו רכיבי רב עובי על בסיס פוליאסטר

  .  עליון
 ,ABS ,PVCהצבע בעל כושר התחברות מצוין  לסוגי לפלסטיק מסוגי . ROSHעמיד בתקן  צבע נטול כרומטיםה

  .סוגי פלסטיק נוספים ייבחנו ע"י המחלקה הטכניתפוליאסטר, פיברגלס.  פולי קרבונט,

 

   מוצר: תכונות
  בעל גמישות טובה.  -
  ניתן לחידוש ללא הגבלת זמן.  -
  .ים דו רכיביים על בסיס ממיס דמוי  "טופדור" טמגלס  צבעים על בסיס מיםניתן ליישם עליו צבע  -

  

  שימושים:
על יסוד אפוקסי בשימוש  מת תשתיות) וכחומר מילוי/בינייםמיועד כיסוד על תשתיות פלסטיק שונות(על פי רשי 

  רמת גימור גבוה. במתכות שונות כדי לקבל משטח חלק לפני יישום צבעים בעלי

  

    נתונים טכניים:

  אפור,שחור ,לבן גוון:

 - ברק ב
0

60:
  

  מט

  מיקרון   50-25 שכבה:עובי פילם 

  1ב= 5לפי משקל: א= 1ב= 4לפי נפח: א=יחס ערבוב: 

| זמן המתנה בין .שעות 3: המתנה לשיוף| זמן   דקות 70c̊   :20שעות,  25c˚  :2זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
  ממ"ר/לליטר 11לשכבה(מ"ר/ליטר):  | שכבות: שעה.

  11מדלל מדלל מומלץ: 

 חודשים  12 חיי מדף:

 

   הכנת השטח ומערכת הצבע:
נקי  להיות השטח צריך בהתאם לתשתית הנצבעת מתאים שטח צבוע בצבע יסוד אפוקסי -מתכות/אלומיניום

  .צבע פוליאוריתני נדרש- עליון פילר פוליאוריתני.-שכבת ביניים יישום של לפני ויבש

  

  מערכת הצבע:
ABS.ניקוי משומנים ושיוף קל באמצעות נייר לטש עדין :   

בעים חד אוטודור, טמגלס, צ ניתן לצבוע על שכבת יסוד זו צבעים דו רכיביים כגון טופדור,  צבעים עליונים:
    ר.ות יש לפנות למחלקה הטכנית בטמבולמערכות צבע מלא לזיווד.  רכיביים אקריליים, או צבעי מים עליונים

  

  

  



 

 www.tambour.co.il    *6477  מוקד המומחים של טמבור

 

  פילר פוליאורתני
  

  שיטת הצביעה:

  

  אחוז דילול בנפח  מדלל קוטר הנחיר אטמ' לחץ ופן הצביעהא

  10%  11 מ"מ 1.5-2 3-4 התזה רגילה

  

  

  הערות בקשר לצביעה:
  .לבחוש היטב לפני השימוש

  

  הערות מיוחדות: 
לך השימוש בחשיפה לשמש תתקבל ירידה בברק ודהיית גוון ללא פגיעה מיוחדת בתכונותיו האחרות. במה

עקב גרירה או שחיקה של  ירידה בברק. ירידה בברק עקב השחיקה תהיה הדרגתית.ושחיקת פני הצבע תהיה 
חומרים קשיחים ייתכנו שריטות, השריטות בד"כ נראות בהירות יותר מהגוון הכללי. על מנת להימנע ממראה 

  ).דקה (מראה סופי דמוי קליפת תפוז מודגש של השריטות ניתן ליישם לכה פוליאורתנית שקופה בשכבה

  

  אמצעי זהירות: 
ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות יישום 

-9877483הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 
  וכן על גבי תווית המוצר. 04

ור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוור 
  להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

  

  הערות כלליות: 
הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם 

ודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה ו/או לשנותם ללא ה
  על הוראות השימוש. 

על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע 
  ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 

   *6477 המומחים של טמבורלמוקד למידע נוסף, אנא התקשרו 

  כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש  ותנאי מזג האוויר *
  מכושר הכיסוי המחושב.  75% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

C 0 -** ב
  לחות יחסית. %65 -ו 25

  

  


