צבע מחומרים טבעיים בלבד ,עוזר לקירות לנשום ,ומשפר את איכות האוויר בבית.
מונע התפתחות עובש ,משמיד  99.9%מהחיידקים שעל הקיר ומשלב את
טכנולוגיית הגרפן .לשימוש בקירות פנים.
נושא תו תקן ישראלי  809ובעל תו ירוק.

תכונות










לאוויר נקי יותר בבית
מיוצר מחומרים טבעיים
 – VOC FREEללא תרכובות אורגניות נדיפות
מאפשר מעבר אדי מים (נושם) ואינו לוכד לחות
סופח פחמן דו חמצני ומשפר את איכות האוויר בבית
אינו מכיל חומרים רעילים
אנטי-בקטריאלי משמיד  99.9%מהחיידקים על הקיר
היפו-אלרגני

שימושים
לצביעה פנימית של קירות טיח ,גבס ,בטון לבנים וקירות צבועים.
תקנים




נושא תו תקן ישראלי  809לרחיצות  100מחזורים
בעל תו ירוק

נתונים טכניים
קוד מוצר

 709-801לבן 709-802 ,בסיס P

יישום

רולר שיער קצר

גוון

לבן ו 31-גוונים נבחרים ממניפת

ברק

מט

כושר כיסוי מחושב*

 8-10מ"ר/ליטר (בשתי שכבות) ללבן ומגוון על בסיס  Pפסטל.

דילול

 15%מים

ניקוי

מים וסבון

זמני ייבוש

ייבוש למגע 10 :דקות ,המתנה בין שכבות :שעתיים ,ייבוש סופי 30 :ימים,
מומלץ להימנע מניקוי/שפשוף במהלך זמן זה.

חיי מדף

 12חודשים

שטחים פנימיים מסוידים :הסירו כל סיד חופשי ,רופף מתקלף או שכבות עבות מדי .שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח
בדילול .15%
חלק .נקו היטב מאבק .צבעו  2-3שכבות
קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי :הסירו כל צבע ישן ,רופף ומתקלף .יש לתקן חורים עם קלסימו ,X
שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק .נקו היטב מאבק .צבעו  2-3שכבות

בדילול .15%

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכטה) :יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י  1920חלק  1ו.2 -
החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש .הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו  .Xצבעו  1-2שכבות טמבורפיל מדולל 5%-10%
מים והמתינו  4שעות לייבוש .צבעו שכבה ראשונה ושנייה של בדילול .15%
בדילול .15%
קירות גבס חדשים :צבעו  3-2שכבות
אופן צביעה
בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה ברולר שיער קצר :דללו את הצבע לשכבה הראשונה והשנייה ב  15%מים וערבבו היטב .צבעו  2-3שכבות בהתאם
לסוג המשטח.
ניקוי כלים ואחסון
נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום מקורה
ומאוורר מתחת ל .35OC
אזהרות והוראות בטיחות
לא למאכל – הרחק מהישג ידם של ילדים .המנע משאיפת אדי הצבע .המנע ממגע בעור ובעיניים .מומלץ להשתמש בביגוד
מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים .במקרה של מגע עם העור או השיער :הסר את כל הבגדים המזוהמים .שטוף את העור
במים .במקרה של מגע עם העיניים ,שטוף בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי .עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור ,סיכון
לנזק חמור לעיניים .במקרה של בליעה פנה מיד למכון הארצי למידע רפואי בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית
רמב"ם או לרופא .פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לאיסוף פסולת.
הערות כלליות
מוצר זה אינו מגשר על סדקים .אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע
המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור .יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו .ניתן לפנות למוקד המומחים
בטלפון  *6477לצורך קבלת הנחיות נוספות .המראה הסופי עשוי להיות מעונן – כתלות בתשתית וביישום .לא מומלץ ליישם
את המוצר בטמפרטורה מתחת ל 10OC-או מעל  35OCוהלחות היחסית מעל  .85%אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד
ואינה באה במקום אחריות המבצע .יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני .על המבצע
לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים .תיתכן סטייה בתכולת האריזה
של עד  .+/- 2%טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת ,לאור
שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים .על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת .יש לעגן
המוצר היטב בעת ההובלה .המראה הסופי עלול להיות מעונן – כתלות בתשתית וביישום.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון התשתית ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר.
מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.
** ב 25OC -ו 65% -לחות יחסית.
נושא תו תקן ישראלי  809לרחיצות  100מחזורים ובעל תו ירוק.

מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ  ,520038613מאיר אריאל  6בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד  ,8488בעלת מערכת משולבת העומדת

בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001ואשר מאושרת ע"י
מכון התקנים הישראלי.
שימו לב!
הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת ,ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודהwww.tambour.co.il :
עדכון תאריך18.11.2020 :

