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 תיאור מוצר :

 המשמש לדילול צבעים סינטטיים חד רכיבים המבוססים על מקשר אלקידי  שקוף  מדלל אורגני

 

  :מיוחדות תכונות
  צבעים סינתטיים.של בעל כושר המסה מעולה 

 שמה .הלאחר המשפר את השתפכות המוצר 

 להשמה בגלילה או בהברשה לדילול צבעים סינטטיים המיועדים  מומלץ בעיקר

 

  שימושים:
 .שמה בהברשה או בגלילה כמדלל לצבעים סינתטיים המיועדים לה  -
 מקרה כל. ן יעיל לוודא שהוא אכלניקוי משטחי מתכת מלכלוך ושומנים. )מחייב בדיקה מקדימה, על מנת   -
 לגופו(.     
 סינתטיים(. רי השימוש בו )לאחר שימוש בצבעיםלניקוי ציוד יישום, לפני ואחמתאים   -
 הניתנים לדילול: עיקריים צבעים   -

F צביעה אחת ודי     D  ,,יסוד קומפקט עמיד , אנטירוסט  יסוד ועליון סופר יסוד ועליון לצביעה מהירה , 
     

 

   נתונים טכניים:

 שקוף גוון:

 ק"גר/ סמ 0.82:  משקל סגולי

 C030 נקודת הבזקה:

 C0137נקודת רתיחה התחלתית : 

 C0450נקודת הצתה : 

 באחסון בצל חודשים 24 חיי מדף:

 

 אריזה:
 .681-018ליטר במק"ט  1ליטר. באריזות:  18ליטר/  5קיים באריזות: 
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 אמצעי זהירות: 

השימוש במוצר זה יעשה רק לאחר קריאה של דף הבטיחות של המוצר. טרם השימוש יש לנהוג בקפידה אחר 
 הנחיות המיגון הבריאותי והבטיחותי.

להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה. בזמן העבודה עם  להרחיק מאש ומהישג ידם של ילדים.ובין השאר  
 הידיים והעיניים. להימנע משאיפת אדי החומר ובליעתו. העור המדלל, להגן על 

. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא או בקרבתו  או לשתות תוך כדי עבודה עם המדלללעשן,  ,אסור לאכול
 . הומלצו על ידי טמבור

 

 כלליות:  ערותה
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 
 הוראות השימוש. 

יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע  על המשתמש לוודא לפני
 כראוי ומתאימים ליישום המוצר.   ותשתיתו הוכנו
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