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 צבע מתקלף בסיס מים
 

 

 

 

  קוד מוצר:
386-954  

 

 תיאור המוצר: 

 לשמירה על תשתיות.המיועד  ,מתקלף על בסיס מים שקוף פוליאוריתני צבע

 

  :מיוחדות תכונות

 מיושם בהתזה   

 המוצר מיועד ליישום מעל תשתית צבוע.   

 

 :וישום שימושים
 שקופה , ניתן להתזה על כל צבע יבש.הגנה מתקלפת שכבת  היוצרתמיועד להתזה -

            , תלויה בעובי המיושם , בטמפרטורת הייבוש ,  הקילוף של המוצר, אשר יכולה להשתנות עם הזמן אפשרות -
 , במצב הסביבה אשר המוצר הצבוע חשוף אליו.במוצר הצבוע 

  נקים מלכלוך ולחות.,יבים להיות חלקים ולא סופגיםחי ,פני השטח אשר נצבעים-

 .רצוי  לבצע בדיקה על משטח קטן -

משום שלמצב זה יש השפעה על זמני        וכאשר הלחות גבוה,  C◦15 -אין להשתמש במוצר בטמפרטורה נמוכה מ-
 היבוש ועל כושר ההידבקות.

 .נטים אגרסיבים. וללא פגיעה בפני השטח החלקיםלא ינוקו עם דטרגמוצרים הנצבעים עם מערכות על בסיס מים 

  במיוחד יש להימנע משימוש באצטון ואלכוהול.

Uמשטחי מומלצים הניתנים לישום : צבע עליון מבריק ומט )פוליאוריתנים,אקרילים,ניטרו, V ,) , משטחי ברזל
 (polyethylen, ABSפלסטיק) 

 

   נתונים טכניים:

 ע מתקלף צב

 שקוף גוון:

 גר'/מ"ר 120-140גר' למ"ר לשכבה: 

 1שכבה מס' שכבות נדרשות: 

 התזה: צורת ישום

 זמני ייבוש:

 ייבוש למגע

    ºC20 

 יבוש למגע

C º40 

 דקות 30 שעה
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 חודשים 12 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 

 משקלית. 5-10%ל במים המוצר מוכן לשימוש . ניתן לדילו

 
פתח בזהירות את שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, 

 הקופסה. 

 

 : שיטת הצביעה
 יישום בריסוס:

  2 קוטר נחיר:

 .bar 3 לחץ כניסה:

 או מגוונים בבייץ יש ליישם איזולציה שקופה.לפני השמה על עצים אקזוטיים או עצים מטופלים  חשוב:
 

 הערות בקשר לצביעה:
 .1%-לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. בימים חמים ניתן להפחית את כמות המאיץ עד ל

 

 רות: אמצעי זהי
חשוב ! במהלך האחסון אין לאחסן יחד מאיץ ומקשה ובשום אופן אין להביא למגע בניהם מחשש להתלקחות אש 

 או פיצוץ.
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות 

-04טלפון: -ן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו נית-הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 המוצר.  וכן על גבי תווי 9877483

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

 

 ליות: הערות כל
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 
מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן 

 האמור להיצבע 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% -מניחים שהוא כ באתר. בדרך כלל   

 
 לחות יחסית. %65 -ו C 025 -** ב
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