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  קוד מוצר:
448-955   

 

 תיאור המוצר: 
רכיבי, מהיר ייבוש, המבוסס על שרפים ווניליים מוכלרים, בעל עמידות מעולה לסביבה חיצונית ומגע -צבע חד

 ממושך עם מים. הצבע המיועד להסתרה של סימוני צבע מעל כבישים ומשטחי אספלט.
 

  :מיוחדות תכונות
 מהיר ייבוש.  -
 התחברות מעולה לאספלט ולצבעים לסימוני דרכים.  -
 תרמופלסטי, עמידות מעולה לסביבה אטמוספרית.  -
 עמידות מעולה למגע מתמיד וממושך עם מים.  -
 עמידות טובה לשחיקה האופיינית בכבישים.  -
 ומים ללא צורך בחספוס.ניתן לצביעה מעליו לאחר ניקיון מזיה  -

 

  שימושים:
 מיועד לצביעה מעל סימוני כביש קיימים לצורך הסתרתם.

 

   נתונים טכניים:

 שחור גוון:

  מט  :060 -ברק ב

 48%/+-2ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרומטר. 200 עובי פילם יבש לשכבה:

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

 מדלל לסימון דרכיםמדלל מומלץ: 

ללא הגבלת זמן  מקסימום:שעות/ 4 מינימום:| זמן המתנה בין שכבות:  דקות 15זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
 דקות 50|זמן לפתיחת הכביש לתנועה: 

 מדלל לסימון דרכיםניקיון: 

 חודשים 24 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
נקה את שטח הכביש המיועד לצביעה מאבק, שומן וכל גוף זר אחר. אין לצבוע על משטח רטוב או לח וכן כשצפוי 

 (. 934גשם. )הוראות מפורטות ומדויקות להכנת הכביש לצביעה ניתנות בתקן ישראל: ת"י 
מ"מ ומעלה מהמשטח או כשיש צורך  2 -כאשר האגרגט  בולט כליטר למ"ר. ½ היא  934הכמות הנדרשת לפי ת"י 

ליטר למ"ר. גם בצביעה על תפרים או על  3/4 -למלא גומות קטנות, משתמשים בכמות צבע גדולה יותר, עד ל
 טלאים משתמשים בכמות צבע מוגדלת זו.

 אין להשאיר את קופסת הצבע פתוחה מחשש להיווצרות קרום.
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 : שיטת הצביעה

 

לחץ כניסה  אופן הצביעה
 )אטמ'(

אחוז דילול  מדלל קוטר הנחיר
 בנפח

הברשה/ 
 גלילה

מדלל לסימון   
 דרכים

 5%  -עד

 25% -עד כנ"ל  3-4 התזה רגילה

-0.021" 4-5 התזת איירלס
"0.017 

 10% -עד  כנ"ל

 
 

 הערות בקשר לצביעה:
 .010  -לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' נמוכה מ

 

 הסרה של צבע למחיקה  : 

 במידה ויש צורך להסיר את הצבע למחיקה ניתן לבצע זאת באמצעים הבאים : 

באמצעות קרצוף יר שכבה זו בקלות מיקרון. ניתן להס 200צבע למחיקה הינו כ עובי אופייני של קרצוף הצבע : 
 שטחי של פני הצבע 

המלווה בשפשוף של  ניתן לבצע הרטבה של הצבע באמצעות מדלל לסימון דרכיםהסרה באמצעות מדלל : 
   .מברשת עם סיבים קשים. יש  לחזור על פעולה זו במידה והצבע לא הוסר ביעילות

 קטיבית ללא פגיעה בצבע שמתחתיו צבע למחיקה המיושם על צבע קודם לא ניתן להסרה סל

 

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

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

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

 

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

ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על 
הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח 

 ומתאימים ליישום המוצר.  האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי 

 .*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% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ  

 ת.לחות יחסי %65ו  025 -**ב


