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 FOOD CONTACT-FCטמגרד 
 

  קוד מוצר:
 : לבן חלק א'848-000
 : כחול חלק א'848-000
 : חלק ב' משותף848-008

 

 תיאור המוצר: 
גבוהה בפני  לת סוגי מזון שונים. בעל עמידותמוצקים, לשימוש עבור אחסון והוב-רכיבי, רב-צבע אפוקסי דו

  למגוון רחב של נוזלים וגזים.קורוזיה ועמידות 
 

 :מיוחדות תכונות
 .מתמדת מעולה למים, סביבה רטובה או לחותעמידות   -
 בטמפרטורה של צות חלשות, כוהליים שונים, דלקים, שומניםלמגע אקראי עם כמיקלים, חומ עמידות טובה  -
 . C 400-עד    
 ותעשייתית.   ימית לסביבה קורוזיבית עמידות מעולהה, בעל עמידות טובה לשחיק  -
 .C 860עמידות טובה למגע עם מים חמים  עד   -

 

  שימושים:
 עמידות   PH.3-11ב קירור, מי כיבוי אש ומי תהליך מיועד לציפוי פנימי של מכלים וצנרת לאחסון מים, מי   -

 רטובים:דבש,חומץ,שמן וחלב.            כגון: חיטה,קמח,דגנים,קטניות,מזונות מעולה למזונות יבשים    
 מיכלים לאחסון מזון יבש, סילויים, מכונות בתעשיית המזון.  מיועד לצביעה פנימית של  -
   שכבה תכן דהייה של הגוון תוך קבלתתי ,משמש לצביעה של בריכות ,עקב שקיעת מלחים וחשיפה לשמש  -

 אפוקסי אינו מתאים לחשיפה לשמש בגלל שכבה גירית,  אבקתית , לא יציבה, ת דקה ולא יציבה על פניו )אבקתי    
 הכולל שיוף עדין של  להסרה בקלות בטיפול עונתי שכבה זו ניתנת (. CHALKING המתפתחת על פניו    
 . השכבה העליונה באמצעות מברשות    
 . PEשל טמגלס דקה תופעה זו ע"י יישום שכבהית משמעות להפחית ניתןבחשיפה לשמש     

 

  :C  060נתונים טכניים

 0000לבן שבור, כחול, אפור  גוון:

  משי  :800 -ברק ב

 86%ים בנפח: אחוז מוצק

  מיקרון לשכבה 100-060 עובי פילם יבש לשכבה:

 0.0-8.6 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 4-100מדלל מומלץ:  מדלל

 שעות. 48שעות, מקסימום  8מינימום | זמן המתנה בין שכבות: שעה זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
|  מקרון ולהשלים את מערכת הצבע לעובי הנדרש. 30בזמני המתנה ארוכים יותר, יש לבצע ליטוש מכני לעומק 

 שעות 8זמן ייבוש סופי: 

   C 060ב ימי ייבוש  0למגע עם נוזלים: 

 1:3.6א:ב = יחס ערבוב בנפח: 

 שעות 4 אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:

 חודשים 04 חיי מדף:
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 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
מקרון  80של )לפי תקן שבדי( ולעומק פרופיל  Sa-0.6יש לבצע התזה אברזיבית על התשתית לדרגה  פלדה:

 מקרון לשכבה. 80-100בעובי של  88בות של קסיר שכ 3בק יש ליישם לפחות. לאחר ניקוי מא
 ימים לפני הכנסת מים. 0בצביעת מיכלים לאחסון מים, יש לאוורר את המיכל כ

. לפני היישום, יש להשחיז בליטות, C 000 -יום לפחות ב 08בטון חדש חייב להיות מאושפר למשך  משטחי בטון:
גס מלווה בהסרת אבק קפדנית.  קלה לקבלת מראה דמוי נייר זכוכיתפת גרגרים ונזילות ולאחר מכן יש לבצע שטי

-80בעובי  88שכבות של קסיר  0-3ועוד  SLיש ליישם שכבת יסוד אפוקסי מתאים כגון: אפיקטלק או אפיקטלק 
 מקרון לשכבה. 100

 ימים לפני הכנסת מים. 0בצביעת מארגים לאחסון מים, יש לאוורר את המיכל כ

מיקרון ועד להעדר  10-16חספוס פני השטח באמצעות שטיפת אגרגטים קלה, לעומק פרופיל של  פלדה מגולוונת:
ש אטמוספרות לפחות והמתנה לייבו 10יש להסיר אבק ומלחי אבץ באמצעות שטיפה במי ברז נקיים בלחץ  ברק.

מיידי באמצעות מטלית  ניגובמלווה ב 01או מדלל  1-30שטיפה במדלל  הסרת שומנים תעשה באמצעותמלא. 
מקרון  80-100בעובי  88 שכבות של קסיר 3-0יבשה. לאחר מכן יש לצבוע ביסוד מתאים כגון: אפוגל והשמה של 

             לשכבה. 

 

  :יישום
בהתאמה. יש לערבב  1:3.6יחס הערבוב נפחי: א:ב = )מקשה( ארוזים בכמויות מדודות.  חלק א )שרף( וחלק ב'

 לק ב' לתוך חלק א' ולבחוש היטב. ח
עלולות להיווצר נזילות  C 400. מעל C360 -°C10  יש להוסיף המדלל לתערובת המוכנה, היישום יעשה בטמפ' של

 .86%מעל נקודת הטל. אין ליישם כאשר הלחות היחסית מעל  C 30טמפ' המשטח חייבת להיות לפחות ורתיחה. 
 0המתנה של כ  שעות בין שכבה לשכבה. 18-04במיכלים תתבצע ברצף,דהיינו הפרש של  88ת קסיר צביעת מערכ

            ימים עד מילוי המיכל.  

 

 : אחסנה
 .C380  C100 יש לאחסן מוצר זה במקום מוגן ומוצל בטמפ' שבין

 

 : מדלל לניקוי
 .4-100דלל מ

 

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

-04טלפון: -אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-הבטיחותהבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון 
רור נאות של מקום העבודה. לא למאכל. יש לדאוג לאווהרחק מאש וניצוצות. המוצר.  גבי תווי וכן על 0800483

 יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות. אין לשאוף את האדים. -בהתזה

 

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

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

 תאימים ליישום המוצר.  כנו כראוי ומהאמור להיצבע ותשתיתו הו

 *8400: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 ותנאי מזג האוויר אופן הצביעה, מומחיות המשתמש* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, 
 מכושר הכיסוי המחושב.  06% -וא כבאתר. בדרך כלל מניחים שה   

 לחות יחסית. 86%ו  C 060 -** ב

 

 


