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  קוד מוצר:

 כחול – 448-047

 

 תיאור המוצר:

 .צבע לסימון אבני שפה בעל ייבוש מהיר 
 

 תכונות מיוחדות:

  אינו מכיל עופרת כרומטים ו/או  מתכות כבדות . 

  שימושים:
מתאים לסימון אבני שפה עשויים מבטון. )כגון: צידי כבישים,שפות מדרכה, וסימון  -

 אבני שפה בחניונים וכו'.(
 מתאים לסימון מגרשי חניה, רצפות מחסנים, אולמות וכו' -
מתאים גם לדרכי בטון מעל יסוד מתאים. במחסנים, אולמות תצוגה  וכדומה  -

 ה מעליו .המיועדים להולכי רגל  עם שכבת  סילר מתאימ
 

 נתונים טכניים:  

 (1871כחול  )לפי קאורדנטות תקן  גוון:

  מט  :060 -ברק ב

 43%-47% אחוז מוצקים בנפח: 

  1.9 – 1.7 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 המיוצרים בחברת טמבור  1-22מדלל לצבע לסימון דרכים או מדלל מדלל מומלץ: 

 דקות  30דקות | זמן ייבוש סופי:  15מעלות( . זמן ייבוש למגע**:  25)ב  זמני ייבוש:

 חודשים ממועד הייצור בכפוף לתנאי אחסון המומלצים. 12 חיי מדף:

 

נקה את השטח העומד להיצבע מאבק, שומן וכל גוף הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 אקלים קיצוניים. זר אחר. אין לצבוע על משטח רטוב או לח, כשצפוי גשם וכן בתנאי

הצבע מיועד לצביעה ישירה על בטון המשמש לסימון אבני שפה . בצביעה מעל 
 משטחי בטון לדריכה יש ליישם יסוד קושר על בסיס טרפנטין.

 " ניתן להאריך את חיי המוצר ולשפר את יכולת הניקיון ע"י השמה של "עליון אקוואטופ
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 שיטת הצביעה: 

לחץ  אופן הצביעה
 'אטמ

קוטר 
 הנחיר

אחוז דילול  מדלל
 בנפח

מדלל ל  - - הברשה/גלילה
סימון 
דרכים 

או 
מדלל 
1-22 
 

0-5% 

-0.017 4-5 התזת איירלס
0021" 

0-5% 

 
 

 

 .1-22מדלל לצבע לסימון דרכים או מדלל מדלל לניקוי: 

 

: זהירותלבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. הערות בקשר לצביעה: 
מרובה עלולה להמיס את אספלט הכביש ולגרום לשינוי גוון של הצבע הברשה 

(BLEEDING.) 

 

 אמצעי זהירות: 
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה 

וכן על  בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 *6477ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור  המוצר. אותו  גבי תווית

-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: 
במפורש ו/או ליישם אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור 

במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור.  ניתן לפנות למוקד המומחים 
* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר 6477בטלפון 

בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות 
. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של על גבי האריזה ובדף הטכני

כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של 
/+.  טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים - 2%עד 

קנים ו/או וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בת
שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן 

 המוצר היטב בעת ההובלה.
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*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות 
 המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. 

 
מעלות  35מעלות או מעל  10-ל* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת 

 85%ולחות היחסית מעל 
 

 *6477למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 

 

 .520038613מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות 

ואשר מאושרת ע"י מכון  ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001סביבה בהתאמה לתקנים 
 התקנים הישראלי 

 8488, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 6כתובתנו: מאיר אריאל 

 www.tambour.co.ilכתובתנו באינטרנט: 

 
 

 12.05.2022מעודכן : .
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