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  קוד מוצר:
684-100 

 

  :מיוחדות תכונות

 איירלס, :מוריד את צמיגות הצבע ומאפשר השמה שלו באמצעים שונים כגוןו מדלל י אפוקסי,מותאם לצבעמדלל ה 
 אקדח אוויר, מברשת, גלילה. 

 .שונה הנדרשת להתאמת המוצר תהיהכמות המדלל של הצבע עבור כל אמצעי השמה 

 
 

  שימושים:

  . שימוש במדלל יעשה רק על פי ההמלצות הטכניות המפורטות בדפים הטכניים של המוצרים   
  .טמבור או משווקים על ידי המיוצרים  רכיביים-כמדלל לצבעים אפוקסיים דומשמש המוצר   -
  .טמבורעל ידי ם הדו רכיבים המיוצרים כלל הצבעים האפוקסיי צבעים הניתנים לדילול:  -

 יטיפוקסי, אפיטמרין סולקוט, אקופוקסאפוגל, מול,  EA-9HB, יסוד EA-9אפיטמרין   כגון :   
  אפיטמרין דיוינקס,  , 9 , עליוןZN, ארוקוט, אפיטמרין אוניסיל 400, אפוטרן 80, אקופוקסי 88, קסיר 60   
 יסוד אפוקסי עשיר אבץ,, 6031, אפוקסי 6035 , אפוקסי6030גלווצינק, אפוקסי    
 ועוד. אפרלסטיק, סדרת המוצרים "טמגרד", אפיקטלק,    

 

 (  C025)  נתונים טכניים

 שקוף גוון:

 0.836 משקל סגולי:

 C052 נקודת הבזקה:

 C035- 5בטמפרטורות  באחסון בצלמתאריך הייצור  חודשים 24 חיי מדף:

 

 אריזה: 
 ליטר. 18 ליטר/  5ליטר/  1קיים באריזות: 

 

 אמצעי זהירות: 
על אוורור נאות של מקום העבודה. בזמן העבודה עם המדלל, להגן  מאש ומהישג ידם של ילדים. להקפידלהרחיק 

 החומר ובליעתו.על הידיים והעיניים. להימנע משאיפת אדי 
 אסור לאכול או לשתות תוך כדי עבודה עם המדלל. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור.

 .טרם שימושחובה לעיין בדפי הבטיחות של המוצר טרם שימוש ולנהוג על פי הוראות הבטיחות המצוינות שם 

 

 כלליות:  ערותה

 המדלל מוריד את תכולת המוצקים בנפח של המוצר .
 אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע

ללא הודעה מוקדמת בכל מקרה  לשנותםשהצטברו במשך השנים. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכנם ו/או 
 ו/או התקן ו/או שינוי בהנחיות ו/או שינוי במוצר. של שינוי בהוראות הדין 
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 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 המדלל מתאים לצבע האפוקסי 

את התאמת המוצר בהוראות המפורטות בדף הטכני המעודכן המצוי באתר הנדרש לדילול. יש לוודא טרם היישום 
אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור  האינטרנט של החברה.

המצוינות על גבי האריזה או במפרט או בדף הטכני  ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר 
המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. 

 /+- 2%תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 

 

נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות  6מאיר אריאל  520038613ח.פ. מיוצר ע"י טמבור בע"מ, 
Iה בהתאמה לתקנים איכות, בטיחות ואיכות סביב S O  9001   ,I S O  18001 ,I S O ואשר מאושרת ע"י  14001 

 מכון התקנים הישראלי.
 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 
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