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 אצבעות שעווה

 Soft Wax Filler   אצבעות שעווה
 

 

  אצבעות שעווהמוצר: 
 
 386-040  

386-059       
 

 תיאור המוצר: 
 

 אצבעות שעווה מיועדות לשימוש מקצועי , לתיקון שריטות ופגמים בעץ חדש או צבוע.
 

  :מיוחדות תכונות
 קל ליישום.  -
  .נוח לליטוש  -
 .נטול ריח  -

 

  שימוש:
 מברג או חפץ חד יש להסיר חלקים רופפים או פגומים בעץ, על מנת שפני השטח יהיו מוכנים לטיפול.בעזרת 

שעווה על פני השטח הפגום. לתיקון סדקים קלים יש למרוח את החומר העל מנת לתקן את הפגם , מרח את אצבע 
 את הפגם , ניתן לחזור על הפעולה שוב ללא המתנה . אבמידה והחומר לא מילוללחוץ לתוך הסדק בעזרת שפכטל, 

 ניתן לערבב בין הגוונים על מנת להגיע לגוון רצוי.
ביסוד או לכה  לצבועו או להחליק את פני השטח בעזרת להב של סכין יפני, לאחר מילוי הפגם יש ללטש קלות 

  שקופה.
 

   טכניים:נתונים 

 מוצק :מראה

 100%: מוצקים

 80  :נקודת התכה

 66-71  :נקודת התמצקות

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.יש לשייף היטב את השטח 

 לפני צביעה. 

 
 אריזה:

 יחידות של אצבעות מאותו גוון. 10המוצר מגיע כאצבע ובאריזות של מגש פלסטיק , כשבכל מגש יש 

 גוונים של המוצר. ניתן לראות את הגוונים בקטלוג באתר טמבור. 20קיימים 

 

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

אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של המוצר.  תוכן על גבי תווי אזהרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות וה
 *6477טמבור  

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

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים 
* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור 6477מתוצרת טמבור.  ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון שאינם 

מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על 
ל כל העבודה על פי ההוראות גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות ש

/+.  טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או - 2%והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 
לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי 

 דכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתע
 

 
 

  רהאווי*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג 
 באתר. 

 
 85%הלחות היחסית מעל מעלות ו 35מעלות או מעל  10-* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל
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