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  קוד מוצר:
 : חלק א'393-051

 : חלק ב'393-052
 

 תיאור המוצר: 
  רכיבי.-צבע פוליאוריתני אקרילי דו

    667014301  -מקט צהלי 
 

  :מיוחדות תכונות
  נגיפה.עמידות גבוהה כנגד שחיקה ו  -
 נאי אקלים. עמידות גבוהה בכל ת  -
 בחשיפה. על גוון וברק מקוריים שמירה מרבית  -
  צהלי לצבע עליון  לצבע פוליאוריתני עמיד בשחיקה ולמפרט 034-065מקחש"ר צ'  מתאים למפרט צהלי   -

 צבע מונע החלקה. במערכת    
 

  שימושים:
 ם נדרשת עמידות גבוהה.משמש כשכבה עליונה לצביעת ציוד וכלי רכב לה

 

   נתונים טכניים:

 צהלי צהוב עפר גוון:

  מט  :ברק

 52%ים בנפח: אחוז מוצק

 8:1 ב בנפח:יחס ערבו

 10:1 יחס ערבוב במשקל:

 10 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 11מדלל : ניקוי כלים 11: מדלל בחורף/ 10מדלל  בקיץ:מדלל מומלץ: 

ללא הגבלה יש  מקסימום:שעות/  12 מינימום:| זמן המתנה בין שכבות: דקות  30זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
 שעות 18: קשה| זמן ייבוש  להקפיד על ניקיון השטח

 שעות 6אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 

 חודשים 24 חיי מדף:

 

 בע: הכנת השטח ומערכת הצ
S-2.5הסרת שומנים ולכלוך. חספוס )ע"י התזת גרגירים( לדרגה של  פלדה: a ולעומק פרופיל של 

 מיקרון. 50

רק באישור  החלקה. ניתן ליישם יסודות נוספיםיסוד אפוגל או ביסוד למערכת מונעת  מערכת מונעת החלקה:
 מפורש מהלקוח הסופי.
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 : שיטת הצביעה

 אחוז דילול בנפח מדלל קוטר הנחיר לחץ אטמ' אופן הצביעה

 )בקיץ( 10או  11 5% -עד - - גלילה

 )בקיץ( 10או  11 5% -עד 15 3 התזה איירלס

 )בקיץ( 10או  11 10-20% - 3-4 התזת אוויר

 
 

 מדלל לניקוי:
  11מדלל 

 

 אמצעי זהירות: 
להרחיק מאש. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה. יש להגן על העור 

: אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים אזהרה והעיניים בזמן השימוש. יש להימנע משאיפת החומר אדיו.
 שלא הומלצו על ידינו.

 

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

ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על 
 הוראות השימוש. 

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

 *6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

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

 לחות יחסית. %65ו  C 025-**ב

 

 עודכן  29.08.2019


