קטלוג המוצרים

בית אחד לכל פתרונות הבנייה
במציאות של היום ,אנו מחפשים פתרונות חכמים ויעילים שיאפשרו לנו לבנות טוב
יותר ,מהר יותר ופשוט יותר מבלי לוותר על הביטחון בתוצאה האיכותית.
טמבור ,חברת הצבע ,הגבס וחומרי הבנייה המובילה בישראל כבר מעל  80שנה ,היא
החברה היחידה בארץ שמציעה מגוון איכותי של מערכות
שלמות ,באמצעות סל מוצרים רחב המיוצר ב 6-מפעלים ברחבי ישראל.
בענף בו קיימים אינספור פתרונות ואפשרויות ,הקמנו עבורך את
מוקד המומחים של טמבור ,מוקד המעניק שירות ותמיכה אישי
ומקצועי אשר יאפשר לך להתאים את החומרים הנכונים למשימות העומדות בפניך,
וכן אתר אינטרנט המכיל עשרות מאמרים,
סרטוני הדרכה ,מפרטים ומגוון תכנים מקצועיים.
אז בבית שאתם מתכננים ,בונים או משפצים  -רק טמבור.
מוקד המומחים של טמבור*6477 :
www.tambour.co.il

תוכן עניינים
מוצרים לקירות

4-17

מוצרי בנייה

48-75

צבעים לקירות פנים
אפקטים בצבע

7-8
9-11

טייחים
שפכטל
דבקים לבנייה

50-52
53-54
55-59

חומרי מילוי
ותשתית לקירות

12-13

מוספים

60-61

מוצרי הדבקה ואיטום

62-68

ציפויי חוץ לקירות

14-17

סדרת סופרקריל

6

רובה וכוחלה

69

אבקות גבס

70

צבעי עץ ומתכת

18-27

מוצרי BASF

71-75

צבעים לעץ ומתכת
צבעים לעץ
צבעים למתכת

20-22
23-25
26-27

מוצרי גבס

76-87

מוצרי תעשיה

28-47

צבעי אחזקה קלה

30-32

לוחות גבס מיוחדים
לוחות
בלוקי גבס  +נילווים
ברגים
תקרות
בידוד
קונסטרוקציה לגבס
פתחי שירות

78
79-80
80-81
82-83
84
85
86
87

צבעים דו רכיביים אפוקסי 33-36
ופוליאוריתן אחזקה כבדה
צבעים דו רכיביים אפוקסי
ופוליאוריתן על בסיס מים
סימון דרכים
מעכבי בעירה
לעץ תעשייתי
צבעים לעץ תעשייתיים
צבעי בטון
מדללים

37
38
39-40
40-43
44-45
56-47

מוצרים
לקירות

מוצרים לקירות
סדרת סופרקריל
סופרקריל מט+

733-XXX

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט .בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות .בעל כושר כיסוי גבוה
במיוחד .לשימוש פנימי וחיצוני* .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון
הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 16-15 -מ"ר לליטר (ללבן ופסטל
בשתי שכבות) ,כ 13-12 -מ"ר לליטר (בשתי שכבות
בשאר הבסיסים).

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
נושא תו תקן
ישראלי 1945

כמות במשטח

1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18
576 | 100 | 80 | 48 | 36 | 36

סופרקריל 2000

723-XXX

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מהודר .בעל כושר כיסוי מעולה והשתפכות מצויינת .לשימוש פנימי
וחיצוני* .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע
ותנאי מזג האויר באתר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.

נושא תו תקן
ישראלי 1945

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 14-13 -מ"ר לליטר בשתי שכבות,
כ 11-10 -מ"ר לליטר (בשתי שכבות בשאר
הבסיסים)

ברק | מט משי ()egg-shell

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

18

15

10

5

כמות במשטח

36

36

48

80

3

1

576 100

סופרקריל משי

713-XXX

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור משי .בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות.
בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד* .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה,
מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.

גוון | לבן וגווני פסטל

כושר כיסוי | כ 14-13 -מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | משי

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
נושא תו תקן
ישראלי 1945

כמות במשטח

18
36

15
36

5

1

576 80

סופרקריל אקרינול

724-00X

צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט .להגנה מפני עובש ופטריות .מומלץ לחדרי רחצה .לשימוש פנימי.
*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג
האויר באתר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.

נושא תו תקן
ישראלי 809

גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 16-15 -מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

6

5

1

576 80

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

צבעים לקירות פנים
ECO2

709-801

צבע מחומרים טבעיים ,עוזר לקירות לנשום ,ומשפר את איכות האוויר בבית .מסייע במניעת
היווצרות עובש ,משמיד  99.9%מהחיידקים שעל הקיר ומשלב את טכנולוגיית הגרפן .לשימוש
בקירות פנים.

נושא תו תקן
ישראלי 1945

גוון | לבן וגוונים בהירים

כושר כיסוי |  8-10מ"ר לליטר

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

5

15

כמות במשטח

64

36

מולטיקריל

735-10X

צבע אקרילי ללוחות גבס על בסיס מים .בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד .לשימוש פנימי בלבד.

נושא תו תקן
ישראלי 809

גוון | לבן  +בסיס P

כושר כיסוי | כ 10-11-מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

16

כמות במשטח

36

מג'יקריל +

731-900

צבע פלסטי ללוחות גבס על בסיס מים .לשימוש פנימי בלבד.
גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 10-11-מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

15

כמות במשטח

36

פלסטיקיר

731-800

צבע פלסטי לקירות פנים על בסיס מים.
גוון | לבן

כושר כיסוי |  9-10מ"ר/ליטר (בשתי שכבות)

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

18

5

כמות במשטח

36

80

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

7

מוצרים לקירות
צבעים לקירות פנים
דוגמית גוון

732-6XX

צבע על בסיס מים לשימוש פנימי .ניתן לגיוון לכל גווני המניפה ,מיועד להמחשת הגוון הנבחר.
גוון | בסיסים A ,D ,T ,P

כושר כיסוי |  0.25ליטר מספיק לצביעה
של כ 1-מ"ר

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (במ"ל)

250

כמות במשטח

1440

731-500

יד ראשונה

צבע יסוד המיועד לצביעה על גבי שליכטה חדשה בקירות פנים כתשתית לצביעה בצבע גמר על
בסיס סיד.
גוון | לבן

כושר כיסוי |  6-7מ"ר  /ליטר (בשכבה אחת)

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

36

731-615

גמר סיד סופר

סיד סינתטי לכיסוי מקסימלי בצביעת קירות ותקרות בבנייה חדשה .לשימוש פנימי בלבד.
גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 8-9-מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
נושא תו תקן
ישראלי 1637

כמות במשטח

18
36

16
36

פוליסיד

731-700

צבע סיד סינתטי איכותי על בסיס מים .בעל גימור נאה וחלק .לשימוש פנימי בלבד.

נושא תו תקן
ישראלי 1637

8

גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 8-9-מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

18

5

כמות במשטח

36

80

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

אפקטים בצבע
סוויד מטאלי מנצנץ

795-707

אפקט מטאלי מנצנץ ליצירת מראה דמוי זמש בברק מטאלי מנצנץ .לשימוש פנימי.
גוון | סוויד מטאלי מנצנץ  13-גוונים מטאלים מנצנצים,
סוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר 7 -גוונים

כושר כיסוי | כ 2-3 -מ"ר לליטר בשלוש שכבות

ברק | מטאלי מנצנץ GSU/WSU

כלי יישום | מברשת

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

3
100

סוויד מטאלי

795-706

אפקט מטאלי בנצנוץ עדין ליצירת מראה דמוי זמש בברק מטאלי .לשימוש פנימי.
גוון |  12גוונים מטאלים MSU

כושר כיסוי | כ 2-3 -מ"ר לליטר בשלוש שכבות

ברק | מט

כלי יישום | רולר ,מברשת

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

3
100

795-625

סוויד
אפקט אקרילי על בסיס מים ליצירת מראה דמוי זמש .לשימוש פנימי.
גוון |  16גוונים ISU

כושר כיסוי | כ 2-3 -מ"ר לליטר בשלוש שכבות

ברק | מט

כלי יישום | רולר ,מברשת

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

3
100

יוטה

795-900

אפקט דקורטיבי במראה בד טבעי המיושם בטכניקת שתי וערב .לשימוש פנימי.
גוון | גוונים נבחרים YSU/YPW

כושר כיסוי | כ 3-4 -מ"ר לליטר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מברשת  +ראש דשא

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

3
100

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

9

מוצרים לקירות
אפקטים בצבע
קשמיר

795-40X

אפקט דקורטיבי ליצירת גימור יוקרתי דמוי קטיפה במבחר טקסטורות .לשימוש פנימי.
גוון | פנינה כסופה ב 20גוונים בטמבורמיקס
לפי לוח גוונים בסיס CP

כושר כיסוי | כ 8-6 -מ״ר לליטר בשכבה אחת

מרקם | קטיפתי

כלי יישום | רולר ,מברשת ,מאלג'

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

3
160

739-40X

ספארי

משפחת ציפויים במרקם עדין-חולי במראה איי דיונות בטקסטורות :פנינה ,פנינה מוזהב ,נטורל.
לשימוש פנימי.
גוון | גוונים נבחרים מתוך בסיסים :פרלטו לבן,
פרלטו  ,SPאורו  ,SOנטורל  SWמבסיס P

כושר כיסוי | כ 6-4 -מ״ר לק״ג בשכבה אחת

מרקם | מגורען

כלי יישום | מברשת

גדלי אריזות (בק״ג)

4.5

כמות במשטח

100

ספארי מנצנץ

739-408

משפחת ציפויים במרקם עדין-חולי מנצנץ במראה איי דיונות .לשימוש פנימי.
גוון | גוונים נבחרים SPG

כושר כיסוי | כ 6-4 -מ״ר לק״ג בשכבה אחת

מרקם | מגורען מנצנץ

כלי יישום | מברשת

גדלי אריזות (בק״ג)

4.5

כמות במשטח

100

בטון

795-405

צבע דקורטיבי לקירות פנים ליצירת גימור במראה בטון ,במבחר גוונים.
גוון |  10גוונים BE

כושר כיסוי | כ 3-6 -מ"ר לליטר בשתי שכבות על
משטח חלק ,בהתאם לפני השטח ואופן הצביעה

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

3
100

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 10איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

אפקטים בצבע
797-300

צבע מגנטי

צבע דקורטיבי על בסיס מים ליצירת משטח המאפשר הצמדת מגנטים ישירות על המשטח
הנצבע .לשימוש פנימי.
גוון | הצבע מגיע בגוון אפור כהה .ניתן ליישם
מעליו סופרקריל במגוון גווני המניפה

כושר כיסוי | כ 2-1 -מ״ר לליטר בשלוש שכבות

ברק | מט

כלי יישום | רולר ספוג מיני

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

0.908
576

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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11

מוצרים לקירות
חומרי מילוי ותשתית לקירות
בונדרול סופר

710-100

צבע יסוד לצבעים אקריליים המשמש לחיזוק תשתיות חדשות כגון שליכטה ,טיח גבס וחומרי
החלקה כגון שפכטל אמריקאי ומוצרי באגר אבקתיים ומשחתיים .כמו כן משמש חיזוק לתשתיות
ישנות כגון פוליסיד וצבעים אקריליים ישנים .לשימוש פנימי.
גוון | שקוף צהוב

כושר כיסוי | כ 10-8 -מ״ר לליטר (בשכבה אחת)
כתלות בספיגה של התשתית.

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

16

כמות במשטח

36

5

1

576 80

בונדרול X

710-200

צבע יסוד לצבעים אקריליים המשמש לחיזוק תשתיות חדשות כגון שליכטה וטיח גבס וחומרי
החלקה כגון שפכטל אמריקאי ומוצרי באגר אבקתיים ומשחתיים .כמו כן משמש חיזוק לתשתיות
ישנות כגון פוליסיד וצבעים אקריליים ישנים לפני צביעה בצבעים אקריליים.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ 7-6 -מ״ר לליטר בשכבה אחת

מרקם | שקוף

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

16

כמות במשטח

36
719-004

טמבורפיל
צבע יסוד איכותי למילוי תשתית שליכט בקירות .לשימוש פנימי.
גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כ 5-4 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

16

5

36 100

מג'יק בונד+

725-045

שפכטל אמריקאי איכותי למילוי והחלקת קירות ותקרות שליכטה לוחות גבס וטיח גבס מצטיין
בעבידות גבוהה .קל לשיוף .לשימוש פנימי.

נושא תו תקן
ישראלי 1490

גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כ 2-1 -מ"ר לק"ג בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מאלג'
4.5

גדלי אריזות (בק״ג)

25

כמות במשטח

100 36

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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חומרי מילוי ותשתית לקירות
שפכטל חוץ להחלקה

983-302

שפכטל חוץ מיועד למילוי והחלקת קירות חיצוניים ופנימיים בעלי מרקם מחוספס הצבועים
בצבע אקרילי ישן ויציב.
גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כושר הכיסוי משתנה בהתאם לסוג
התשתית ויכול לנוע בין  3-1.5ק"ג למ"ר

ברק | מט

כלי יישום | מאלג'

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

36

קלסימו X

771-002

חומר מילוי וסתימה סינתטי אבקתי .לשימוש פנימי.
גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כתלות בעובי הסדק

ברק | מט

כלי יישום | מאלג'

גדלי אריזות (בק״ג)
כמות במשטח

5

1

1008 240

תמיסת פונגיצ'ק

169-003

תמיסה לחיטוי פטריות עובש בקירות פנים .לשימוש פנימי.
גוון | שקוף

כלי יישום | מברשת ,ספוג

גדלי אריזות (בסמ"ק)

100

כמות במשטח

2880

מרק שפכטל 2000

760-001

חומר למילוי ולהחלקה מהודר למשטחי עץ וקירות חדשים.
על בסיס סינתטי מצטיין בחוזק מכני במיוחד .לשימוש פנימי בלבד.
גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כ 800 -גר’ למ״ר בשתי שכבות

ברק | מט

כלי יישום | מאלג'
1.5

0.5

גדלי אריזות (בק״ג)

4.5

כמות במשטח

900 576 100

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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13

מוצרים לקירות
ציפויי חוץ לקירות
יסוד לשליכט אקרילי צבעוני

738-500

יסוד מקשר לשליכט אקרילי גמיש ,מעל טיח שחור ,טיח צמנט ,בטון ושכבה מיישרת .לשימוש
פנימי וחיצוני.
גוון | מניפת לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 8-6 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
5

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

100 36

שליכט אקרילי צבעוני

738-XXX

שליכט אקרילי צבעוני .בעל מראה אותנטי .לגישור על פני סדקים של עד  1מ"מ .לשימוש פנימי
וחיצוני.
גוון | בסיסים  C) W ,WWלבן בגרייני ,70
עדין )40
מרקם |  10חלק 40 ,עדין 50 ,בינוני 70 ,גרייני

נושא תו תקן
ישראלי 1731

כושר כיסוי | משתנה בין הטקסטורות (ככל
שהטקסטורה עדינה יותר ,שטח הכיסוי גבוהה יותר)

כלי יישום | מאלג'

גדלי אריזות (בק"ג)

24

כמות במשטח

36

שליכט אקרילי טרנו

738-XXX

שליכט אקרילי צבעוני במראה מינרלי לאחר יישום מתאים .יכולת גישור לסדקים פוטנציאליים
של  1מ"מ .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | מניפת לגעת בצבע (ללא בסיס )C
מרקם |  30עדין 50 ,בינוני 70 ,גרייני 90 ,גס

נושא תו תקן
ישראלי 1731

כושר כיסוי | משתנה בין הטקסטורות (ככל
שהטקסטורה עדינה יותר ,שטח הכיסוי גבוהה יותר)

כלי יישום | מאלג'

גדלי אריזות (בק"ג)

24

כמות במשטח

36

738-501

יסוד קושר ע"ב מים

צבע יסוד לבן על בסיס מים ומבוסס על שרפים אקריליים .משמש כיסוד לצבעים וציפויים
אקריליים .מתאים לגישור בין שליכט מינרלי על גבי צבעים אקריליים .לשימוש פנימי חיצוני.
גוון |  1,650גוונים ממניפת לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 12 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
5

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

100 36

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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ציפויי חוץ לקירות
סופרקריל מ.ד.

736-8XX

צבע אקרילי טהור איכותי על בסיס מים .בעל עמידות לתנאי חוץ קשים .מיועד במיוחד לקירות חוץ .יכולת התחברות
עצמית ללא יסוד לתשתיות כגון בטון ושליכטה יציבה .עמידות גוון גבוה בקרינת  .UVכושר הכיסוי המעשי תלוי במספר
גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ-
 75%מכושר הכיסוי המחושב.

נושא תו תקן
ישראלי 1945

גוון | לבן ומניפת לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 12-11 -מ"ר לליטר

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
5

1

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

576 100 36
737-000

יסוד קושר רב גמיש

צבע יסוד על בסיס טרפנטין .בעל כושר התחברות מעולה על תשתיות שונות לפני צביעה
בצבעים וציפויים אקריליים .מיועד במיוחד למערכות חיצוניות.
גוון | לבן (יש לגוון מתחת לשליכט צבעוני רק
בקירוב לגוון הסופי)

כושר כיסוי | כ 6-8 -מ"ר לליטר (בשתי שכבות)
ללבן 10-9 ,מ"ר  /ליטר (בשתי שכבות) למגוון.

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

18

5

כמות במשטח

27

100

רב גמיש

737-XXX

ציפוי גמיש חלק ,אקרילי ,איכותי ,לשימוש חיצוני ופנימי .מיועד לגישור על סדקים פוטנציאליים
עד  2מ"מ.
גוון | לבן  +בסיסים A ,D ,T ,P

( D+Aבחלק בלבד)

מרקם |  10חלק 20 ,חולי 50 ,בינוני 90 ,גס

כושר כיסוי | כתלות בסוג המרקם
כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

36

נושא תו תקן
ישראלי 1731

מ.ד45 .

700-60X

צבע אקרילי על בסיס מים בעל תקן  1945המתאים לקירות חוץ
גוון | לבן וגווני פסטל

כושר כיסוי |  9-10מ"ר לליטר

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות (בק"ג)

18

כמות במשטח

36

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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15

מוצרים לקירות
ציפויי חוץ לקירות
ערבה

734-9XX

שליכט מינרלי מחומרים טבעיים .משמש כציפוי בגמר טיח ללא יסוד במגוון מרקמים .ניתן ליישם
על גבי תשתיות אקריליות לאחר צביעת יסוד ייעודי .מתאים לשימוש בחדרים רטובים .לשימוש
פנימי וחיצוני.
גוון | גוונים מוכנים ,בהזמנה המהווה המשך
פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה

כושר כיסוי |  1.5ק"ג ל 1-מ"ר לעובי של  1מ"מ,
כתלות בתשתית

ברק | מט ,מינרלי כפרי

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

64
395-XXX

אקווה טופ

צבע פוליאוריתני דו רכיבי על בסיס מים לצביעת קירות צבועים בצבעים וציפויים אקריליים כגון
שליכט אקרילי .בעל שקיפות גבוה המשמרת את גוון התשתית עליה הוא מיושם .ייחודי לצביעה
על גבי צבעים וציפויים בסביבה ימית כהגנה מפני מלחי ים .לשימוש פנימי וחיצוני.
אקווה טופ

גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ 9-8 -מ"ר לליטר לתשתית חלקה

ברק | מט

כלי יישום | שפכטל ,רולר

גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

5

1

576 100

מילוי גמיש

737-453

מילוי אקרילי גמיש רב עובי המשמש לגישור וטיפול בסדקים ברוחב של עד  5מ"מ לפני צביעה
בצבעים גמישים לשימוש חיצוני ופנימי.
גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כתלות בעובי הסדק

ברק | מט

כלי יישום | מאלג'
4

גדלי אריזות (בק"ג)

10

כמות במשטח

100 45

צבע פוליאוריתני לקירות חוץ

713-501

צבע אקרילי פוליאוריתני איכותי במרקם קטיפתי לצביעת קירות חוץ .כושר הכיסוי המעשי תלוי
במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר.
מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.
גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 14-13 -מ"ר לליטר

ברק | משי

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

36

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 16איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477
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17

צבעי עץ
ומתכת

צבעי עץ ומתכת
צבעים לעץ ומתכת
פוליאור מט משי על בסיס ממס

487-XXX

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת חדשים וישנים שעברו הכנה מתאימה.
כושר השתפכות מלאה .בגימור משי .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | לבן 11 ,גוונים מוכנים וגווני מניפת
לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 10 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט משי

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
0.75 2.5

גדלי אריזות (בליטרים)

4.5

כמות במשטח

576 210 100

סופרלק מבריק

424-XXX

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת צבועים בצבע יסוד מתאים או לאחר הכנה מתאימה.
בגימור מבריק .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | לבן 9 ,גוונים מוכנים וגווני מניפת
לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 13 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מבריק ביותר

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
0.75

גדלי אריזות (בליטרים)

4.5

כמות במשטח

576 100

פוליאור מט על בסיס מים

785-XXX

צבע סינתטי עליון על בסיס מים לעץ ,מתכת וקירות חדשים וישנים שעברו הכנה מתאימה כושר
השתפכות מלאה .בגימור מט .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | לבן 5-גוונים מוכנים ומניפת לגעת בצבע

כושר כיסוי | כ 10-מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט ,משי

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
0.75 2.5

גדלי אריזות (בליטרים)

4.5

כמות במשטח

576 160 100

פוליאור כסף

600-001

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת צבועה בצבע יסוד מתאים או מתכת צבועה שעברה הכנה
מתאימה .בגימור כסף .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | כסף

כושר כיסוי | כ 13 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
גדלי אריזות (בליטרים)

0.75 0.25 4.5

כמות במשטח

576 1440 100

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים לעץ ומתכת
פוליאור זהב

605-001

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת צבועה ביסוד מתאים או מתכת צבועה בצבע ישן שעבר
הכנה מתאימה .בגימור מוזהב .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | זהב

כושר כיסוי | כ 13 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
גדלי אריזות (בליטרים)

0.25 0.75

כמות במשטח

576

1440

פוליאור וינטאג'

78X-XXX

צבע אקרילי על בסיס מים בגימור עתיק וינטאג' לצביעה בשכבה אחת.
גוון |  6גוונים מוכנים וגווני מניפת לגעת בצבע כושר כיסוי |  8-9מ"ר בשכבה אחת
ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75

כמות במשטח

576

לכה וינטאג'

788-000

לכה אקרילית המשמשת כשכבה עליונה לפוליאור וינטאג'.
גוון | שקוף

כושר כיסוי |  15-18מ"ר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75

כמות במשטח

576

פוליאור ללוחות ביה”ס ירוק

240-002

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת לשימוש ללוחות ביה”ס .לשימוש פנימי.
גוון | ירוק כהה

כושר כיסוי | כ 10-8 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75 2.5

כמות במשטח

576 160

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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21

צבעי עץ ומתכת
צבעים לעץ ומתכת
תרסיס בגוונים

465-XXX

תרסיס צבע עליון לצביעת פריטים מעץ ,מתכת ,טיח ובטון .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון |  18גוונים חלקים
ברק | מט  ,מבריק (בהתאם לגוון) ,פלורוסנטי,
רקוע ,אנטירוסט

כלי יישום | ספריי

גדלי אריזות (במ"ל)

400

כמות במשטח

12

תרסיס עמיד בחום  C 550שחור

465-450

תרסיס צבע עליון לצביעת פריטים ממתכת ,עץ ,טיח ובטון .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שחור
ברק | מט  ,מבריק (בהתאם לגוון)

כלי יישום | ספריי

גדלי אריזות (במ"ל)

400

כמות במשטח

12

טרפנטין מינרלי

680-001

מדלל לצבעים סינטטיים כגון פוליאור וסופרלק .מתאים לניקוי מברשות ורולרים לאחר צביעת
צבעים סינטטיים .מתאים לדרישות תקן ישראלי .221
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

15.14 200
4

36

5

1

0.5

936 540 135

מתאים לדרישות
תקן ישראלי 221

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים לעץ
485-XXX

ורנית לעץ על בסיס ממס

לכה שקופה ומגוונת להגנה ולמראה דקורטיבי על בסיס ממס .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ 15 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט ,מבריק

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה
0.25 0.75 2.5

גדלי אריזות (בליטרים)

18

4.5

כמות במשטח

27

1440 576 160 100

ורנית לעץ משי על בסיס מים

781-XXX

לכה אקרילית שקופה או צבעונית על בסיס מים להגנה על משטחי עץ .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף ו  33גווני עץ וצבעוניים ,גוונים
מוכנים וגווני מיקס מתוך קטלוג המוצר

כושר כיסוי | כ 18-15 -מ"ר לעץ לא צבוע,
כ 23-20 -מ"ר לעץ צבוע

ברק | משי ,שקוף

כלי יישום | מברשת ,רולר
0.75 4.5

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

576 100 36

ורנית לעץ מט על בסיס מים

786-000

לכה אקרילית שקופה על בסיס מים להגנה על משטחי עץ .לא משטחי דריכה ולשמירה על המרקם
הטבעי של העץ .עמידות גבוהה לקרינת  UVוכן לסביבה ימית .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | עץ חדש בלתי צבוע 9 :מ"ר  /ליטר
(בשכבה אחת) .עץ צבוע 12 :מ"ר (בשכבה אחת).

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75

כמות במשטח

576

ורנית לעץ חצי מבריק לכה פוליאוריתנית על בסיס מים

786-050

לכה פוליאוריתנית אקרילית על בסיס מים בגימור חצי מבריק המותאמת להגנה מירבית על
משטחי עץ .לא מיועד למשטחי דריכה .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ  9-6מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | חצי מבריק

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

0.25 0.75

כמות במשטח

1440 576

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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23

צבעי עץ ומתכת
צבעים לעץ
שמן דק

585-000

שמן לדקים איכותי לעמידות משופרת נגד חדירת מים .וחידוש דקים .לשימוש חיצוני.
גוון | טבעי  11 +גווני עץ לגיוון במערכת
הטמבורמיקס

כושר כיסוי | כ 20-10 -מ"ר לליטר (בשכבה אחת
כתלות בסוג העץ ובספיגה)

ברק | משי מט

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

 4גלון
אמריקאי

גלון
אמריקאי

רבע גלון
אמריקאי

27

100

576

כמות במשטח

קלינר

585-002

חומר ניקוי לדקים ,קורות ,גדרות ופרגולות ,המחזיר לעץ את הרעננות הטבעית ומכין את הדק
לשימונו.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ  10-מ"ר לליטר

כלי יישום | מטאטא קשיח לדק  +צינור מים
גדלי אריזות (בליטרים)

4

סטריפר

585-001

מסיר כתמים קשים ,לכות וצבעים ישנים המתקלפים ממשטח הדק.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ  2.5 -מ"ר לליטר

כלי יישום | מטאטא קשיח לדק  +צינור מים
גדלי אריזות (בליטרים)

4

לכה סינתטית חיצונית מס’ 8

149-001

לכה סינתטית שקופה מבריקה .למשטחי עץ .לא למשטחי דריכה .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ 10 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מבריק

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75 4.5

כמות במשטח

640 100

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים לעץ
יסוד סינתטי לעץ

360-101

צבע יסוד בגוון לבן .לכל סוגי העץ ,מתאים גם לקירות .טוב כיסוד לקירות לאחר שריפה.
לשימוש פנימי.
גוון | לבן שבור

כושר כיסוי | כ 10-9 -ליטר למ"ר בשכבה אחת

כלי יישום | מברשת
0.75 2.5

גדלי אריזות (בליטרים)

4.5

כמות במשטח

576 160 100

שמן איטום לעץ

119-010

שמן לשימון ואיטום לצורך הגנה מלחות וקרינת  UVשל פריטי עץ .ברק מט .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף נוטה לצהבהב בהיר

כושר כיסוי | כ 10 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר

גדלי אריזות (בליטרים)

4.5

כמות במשטח

100

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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25

צבעי עץ ומתכת
צבעים למתכת
654-XXX

המרטון על בסיס ממס

צבע יסוד – עליון סינטטי ליישום על תשתיות מתכת שחורה מגלוונת ואלומיניום וכן מתכות צבועות.
לאחר הכנה מתאימה כמפורט על גבי האריזה ודפים טכניים .בעל הגנה אנטיקורוזיבית .לשימוש
פנימי וחיצוני.
גוון | גוונים נבחרים  +מניפת ראל

כושר כיסוי | כ 10-8 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

גימור | חלק-משי ,מתכתי-רקוע ,מתכתי-מחוספס
בעל נצנוץ עדין

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75 4.5

כמות במשטח

576 100

מדלל המרטון

654-900

מדלל יעודי להמרטון .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

0.5

כמות במשטח

576

צביעה אחת ודי 22-FD

464-XXX

צבע סינתטי חד-רכיבי רב עובי המשמש כיסוד וכעליון ומיועד לצביעה ישירה על מתכת ברזלית,
פח מגולוון ואלומיניום.
גוון | לפי גווני RAL
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-60מיקרון יבש,
 7.5-11.3מ"ר/ליטר
18

0.75 4.5

יסוד רב שימושי על בסיס מים

750-750

צבע יסוד אקרילי בעל התחברות מעולה למתכת ,מתכת מגולוונת ,פורמייקה ,פלסטיק ועוד.
לאחר הכנה מתאימה כמפורט על גבי האריזה ודפים טכניים .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 12 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

0.75 2.5

כמות במשטח

576

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים למתכת
יסוד רב שימושי על בסיס ממס

350-350

צבע יסוד בעל התחברות מעולה לתשתיות מתכת מגלוונת שחורה ואלומיניום .ברק מט.
לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | לבן

כושר כיסוי | כ 10 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מט

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)

0.25 0.75 4.5

כמות במשטח

1440 640 100

מסיר צבע (מצ"ט)

688-001

מסיר צבעים וציפויים (טמבורטקס) אקריליים וסינטטיים הצבועים על גבי קירות עץ ומתכות.
יש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים המפורטים על גבי האריזה.
גוון | שקוף

כושר כיסוי | כ 1 -ליטר מסיר צבע מכ 4-2.5-מ"ר

ברק | מט

כלי יישום | מברשת

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

5

1

840 135

ממיר חלודה טמבור

687-050

חומר כימי המתחבר לחלודה והופך לצבע יסוד יציב לצביעת צבעים עליונים סינטטיים כגון פוליאור סופרלק
המרטון ועוד .מתאים במיוחד לתשתיות חלודות שיש בהן קושי לטיפול מכני יסודי להסרת החלודה באופן
מלא .חשוב להדגיש יש להסיר בכל מקרה חלודה רופפת עד לקבלת חלודה יציבה .לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון | לבן חלבי

כושר כיסוי | כ 10 -מ"ר לליטר בשכבה אחת

ברק | מבריק למחצה

כלי יישום | מברשת ,רולר התזה

גדלי אריזות (בליטרים)
כמות במשטח

2

0.10

3840 192

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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27

מוצרי
תעשייה

מוצרי תעשייה
צבעי אחזקה קלה
גלווצינק אלומיניום
גלווצינק
אלומיניום

477-015

צבע יסוד אפוקסי חד-רכיבי עשיר אבץ המשמש כגלוון קר מתאים ל.SSPC Paint 20 -
גוון | אלומיניום
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-60מיקרון
יבש 6.6-10 ,מ"ר/ליטר
4

גלווצינק

477-012

צבע יסוד אפוקסי חד-רכיבי עשיר אבץ המשמש כגלוון קר מתאים ל.SSPC Paint 20-
גלווצינק

גוון | אפור מטאלי

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-60מיקרון
יבש 6.6-10 ,מ"ר/ליטר
4

גדלי אריזות (בליטרים)

1

צינקוט
צינקוט

477-001

צבע יסוד סינתטי עשיר אבץ חד-רכיבי בעל עמידות אנטיקורוזיווית מעולה .מתאים לתיקוני
ריתוך של חלקי קונסטרוקציה מגולוונים.
גוון | אפור
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  30-50מיקרון
יבש 10-16.6 ,מ"ר/ליטר
2

אנטירוסט
אנטירוסט

270-XXX

צבע יסוד סינתטי אנטיקורוזיבי להגנה על מתכת בפני חלודה.
גוון | אדום אוקסיד/אפור/שחור/לבן
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  35-50מיקרון
יבש 9-12.8 ,מ"ר/ליטר
18

4.5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעי אחזקה קלה
יסוד סופר עמיד ידידותי
יסוד סופר עמיד
ידידותי

429-XXX

צבע יסוד חד-רכיבי רב-עובי ומהיר ייבוש ,מעניק עמידות גבוהה מפני חלודה לאורך שנים
מבוסס על שרפים אלקידיים.
גוון | לפי גווני RAL
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  35-70מיקרון
יבש 6.7-13.4 ,מ"ר/ליטר
18

4.5

עליון סופר עמיד

429-XXX

צבע עליון מבריק במיוחד עמיד לאורך שנים ,ידידותי לסביבה ולמשתמש.
עליון סופר
עמיד

גוון | לפי גווני RAL
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  35-50מיקרון
יבש 8.8-12.6 ,מ"ר/ליטר.
18

4.5

יסוד לצביעה מהירה
יסוד לצביעה
מהירה

436-XXX

צבע יסוד אנטיקורוזיבי חד-רכיבי המבוסס על שרפים אלקידיים ,מהיר ייבוש ,רב-עובי ,מגן מפני
חלודה ,מאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד .נטול כרומטים ועופרת.
גוון | לפי גווני RAL
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  35-70מיקרון
יבש 6.4-12.8 ,מ"ר/ליטר
18

4.5

עליון לצביעה מהירה
עליון לצביעה
מהירה

436-XXX

צבע עליון מבריק ,מהיר ייבוש ,המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד.
גוון | לפי גווני RAL
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  35-70מיקרון
יבש 6.4-12 ,מ"ר/ליטר
18

4.5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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31

מוצרי תעשייה
צבעי אחזקה קלה
461-XXX

גלווקוט
גלווקוט

צבע יסוד ועליון וינילי ,חד-רכיבי ,רב-עובי המצטיין בהתחברות למתכות ברזליות וברזל מגולוון.
במרבית המקרים ניתן לצביעה מעל צבעים סינתטיים ישנים ללא צורך בחומר קושר (.)tie coat
המוצר הינו נטול כרומטים ועופרת.
גוון | אפור
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  30-70מיקרון יבש,
 5.4-12.7מ"ר /ליטר
5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן אחזקה כבדה
חלק א| 577-221 :

יסוד לטמגלס
יסוד לטמגלס
חלק א'
יסוד לטמגלס
חלק ב'

חלק ב577-222 :

יסוד אפוקסי שקוף לתשתית צמנטית לפני מערכת אפוקסי  -פוליאורתן דו רכיבית.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  30-50מיקרון יבש,
 9.7-16מ"ר/ליטר
5

חלק א| 390-XXX :

טמגלס

חלק ב390-980 :

צבע פוליאוריתני אקרילי אליפטי דו-רכבי ,בעל עמידות פנימית וחיצונית מעולה.
מתאים לאווירה תעשייתית או ימית .עמידות מעולה לקרינת .UV
טמגלס
חלק א'+ב'

גוון | לוח גווני  RALלפי הזמנה.
גדלי אריזות (בליטרים)

אקופוקסי 60

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-60מיקרון יבש,
 9.5-14.2מ"ר/ליטר
18

5

חלק א640-XXX :

|

חלק ב640-711 :

יסוד אפוקסי דו-רכיבי רב-עובי לפלדה ,על בסיס אבץ פוספט.

אפוקסי 60
חלק א'+ב'

גוון | אפור ,אדום אוקסיד
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  50-150מיקרון
יבש 3.5-10.5 ,מ"ר/ליטר
18

5

חלק א | 640-XXX :חלק ב640-660 :
חלק ב (וורסית חורף)640-661 :

אקופוקסי 80

צבע אפוקסי דו-רכיבי רב-עובי וגבה מוצקים ,לצביעה על תשתיות פלדה ופלדה מגולוונת בגלוון חם.
מתאים גם כצבע ביניים על צבע יסוד מתאים .ידידותי למשתמש ולסביבה ,נטול כרומטיים ועופרת.
אפוקסי 80
חלק א'+ב'

גוון | גווני  ,RALאלומיניום.
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  80-200מיקרון
יבש 3.9-9.7 ,מ"ר/ליטר.
18

5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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33

מוצרי תעשייה
צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן אחזקה כבדה
טמגלס PE

חלק א | 390-XXX :חלק ב391-129 :

צבע עליון פוליאוריתני ,אליפטי ,דו  -רכיבי ,בעל עמידות חיצונית מעולה לקרינת .UV
טמגלס PE

גוון | לפי גווני RAL

חלק א'+ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-50מיקרון יבש,
 8-10מ"ר/ליטר
18

5

טמגרד EN 840

חלק א| 579-030 :

חלק ב579-035 :

צבע אפוקסי פנולי דו-רכיבי נטול מדללים ורב-עובי המבוסס על שרפי אפוקסי נובולק.

טמגרד EN 840

גוון | קרם גוונים נוספים לפי דרישה

חלק א'+ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  300-600מיקרון
יבש 1.66-3.33 ,מ"ר/ליטר
18

אבץ סיליקט אנאורגני

חלק א| 477-041 :

חלק ב477-042 :

צבע יסוד דו-רכיבי( ,א'+ב') ,מטיפוס אבץ-אתיל סיליקט .יוצר שכבה רציפה של אבץ מתכתי
המגנה על המתכת במנגנון הגנה קתודית (דוגמת גילוון חם).
אבץ סיליקט
אנאורגני
חלק א'+ב'

גוון | אפור
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  50-70מיקרון
יבש 9.2-13.5 ,מ"ר/ליטר
18

חלק א| 843-XXX :

אפיטמרין סולקוט

אפיטמרין
סולוקוט
חלק א'+ב'

חלק ב843-465 :

צבע אפוקסי דו-רכיבי רב עובי וגבה מוצקים ,מתאים לצביעת מתכת ,לאחר ניקוי אברזיבי (Sa-
 )2.5או הכנת שטח חלקית הכוללת חלודה יציבה שטחית ומטופלת יכול לשמש כיסוד עליון
בסביבה מקורה.
כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  80-200מיקרון
גוון | אפור /אדום /שחור - 9001/לבן
יבש 3.75-9.3 ,מ"ר/ליטר
גדלי אריזות (בליטרים)

20

18

5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן אחזקה כבדה
טמגרד EN-100

חלק א | 579-004 :חלק ב579-005 :

צבע דו-רכיבי ,רב-עובי ,נטול מדללים המבוסס על שרפי אפוקסי-נובולק.
טמגרד EN -100
חלק א'+ב'

גוון | לבן /אפור -גוונים נוספים לפי דרישה
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  150-400מיקרון
יבש 2.5-6.66 ,מ"ר/ליטר
18

טמגרד EN-80

5

חלק א | 579-001 :חלק ב579-002 :

צבע אפוקסי דו-רכיבי גבה מוצקים ורב-עובי המבוסס על שרפי אפוקסי נובולק ,משמש יסוד
ועליון .בעל עמידות מעולה לכימיקלים לחומצות ולבסיסים.
טמגרד EN -80

גוון | אפור .גוונים נוספים לפי דרישה

חלק א'+ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  100-200מיקרון
יבש 4.1-8.2 ,מ"ר/ליטר
18

יסוד אפוקסי עשיר אבץ SSPC

5

חלק א | 576-131 :חלק ב576-132 :

צבע אפוקסי עשיר אבץ דו-רכיבי (א' +ב') המתאים לדרישות ההרכב והתכונות לפי:
.Steel Structure Painting Council (S.S.P.C)-Paint 20 TYPE 2
יסוד אפוקסי
עשיר אבץ SSPC

גוון | אפור כהה

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  60-100מיקרון
יבש 6.3-10.3 ,מ"ר/ליטר

חלק א'+ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

10

אפוטרן SF-400
אפוטרן SF -400
חלק א'+ב'

חלק א | 848-001 :חלק ב848-002 :

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי על בסיס זפת פחמים ,רב-עובי וגבה מוצקים (א'+ב') ,נטול ריח.מהיר ייבוש,
ניתן ליישם שכבות בעובי רב ללא נזילות .ציפוי אנטיקורוזיבי מעולה בסביבה ימית ובתעשייה
הכימית.
כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  200-400מיקרון
גוון | שחור
יבש 2-4 ,מ"ר/ליטר
גדלי אריזות (בליטרים)

20

18

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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35

מוצרי תעשייה
צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן אחזקה כבדה
אפוגל

אפוגל
חלק א'+ב'

חלק א | 649-051 :חלק ב649-052 :

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי (א'+ב') המצטיין בהתחברותו לגלוון .משמש כצבע יסוד
למתכת מגולוונת ומתכת ברזלית לפני צבעים סינטטים (כגון :עליון סופר עמיד) ,אפוקסיים
ופוליאוריתנים (כגון :טמגלס) .משמש להגנת מבני מתכת ,באזורים תעשייתיים ובקרבת ים.
גוון | בז' כהה ,גוונים נוספים לפי דרישה כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  30-75מיקרון יבש,
 6.3-16.3מ"ר/ליטר
גדלי אריזות (בליטרים)

5

18

אפראפוקסי SLE

חלק א | 843-398 :חלק ב843-399 :

צבע אפוקסי פוליאמין דו-רכיבי ,נטול מדללים .בעל עמידות גבוהה לכימיקלים ולתנאים קורוזיבים
קשים .עמידות גבוהה לנגיפה.
אפראפוקסי SLE
חלק א'+ב'

גוון | לבן ,וגוונים אחרים לפי הזמנה מיוחדת
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  200-400מיקרון
יבש 2.3-4.6 ,מ"ר/ליטר
5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים דו רכיביים אפוקסי ופוליאוריתן על בסיס מים
חלק א| 395-100 :

טמגלס WB
טמגלס WB
חלק א'
טמגלס WB
חלק ב'

צבע עליון פוליאורתני דו רכיבי מדולל במים לצביעת מעטפת מבנים .מיועד לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | גווני  RALמבסיס P
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-60מיקרון
יבש 7.3-11 ,מ"ר/ליטר
5

אקוואפוקסי 15M
אקוואפוקסי
15M
חלק א'
אקוואפוקסי
15M
חלק ב'

חלק א| 840-033 :

גוון | צהבהב

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  25-50מיקרון
יבש 6.4-12.8 ,מ"ר/ליטר
5

אקוואפוקסי 17M

אקוואפוקסי

17M

חלק ב840-034 :

יסוד אפוקסי ,דו רכיבי ,מדולל במים לצביעה של חללים פנימיים בסביבה לחה
(יקבים ,חדרי ניתוח ,מטבחים) .מיועד לשימוש פנימי.

גדלי אריזות (בליטרים)

אקוואפוקסי
17M
חלק א'

חלק ב395-101 :

חלק א| 840-015 :

חלק ב840-011 :

יסוד ועליון אפוקסי ,דו רכיבי  ,מדולל במים לצביעה של חללים פנימיים בסביבה לחה (יקבים,
חדרי ניתוח ,מטבחים) .מיועד לשימוש פנימי.
גוון | לבן ,גוונים נבחרים

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-50מיקרון יבש,
 8-10מ"ר/ליטר

חלק ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477
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סימון דרכים
צבע אספלטי למחיקה שחור
צבע אספלטי
למחיקה שחור

448-955

צבע חד-רכיבי ,מהיר ייבוש ,המבוסס על שרפים ווניליים מוכלרים ,בעל עמידות מעולה לסביבה
חיצונית ומגע ממושך עם מים .הצבע מיועד להסתרה של סימוני צבע מעל כבישים ומשטחי אספלט.
גוון | שחור

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  200מיקרון יבש,
 2.4מ"ר/ליטר
18

גדלי אריזות (בליטרים)

צבע לסימון דרכים אקרילי לבן
צבע לסימון
דרכים אקרילי
לבן

448-001

צבע אקרילי לסימון צמתים ,בעל עמידות גבוהה לשחיקה של כלי רכב.
נושא תקן ישראלי .1871
גוון | לבן
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  500מיקרון רטוב,
 0.5ליטר למ"ר כנדרש בתקן הישראלי
18

5

נושא תו תקן
ישראלי 1871

צבע לסימון אתרי עבודה

448-957

צבע אקרילי לסימון אתרי עבודה כתום ללא עופרת .ייבוש מהיר ,בולט לעין גם בתנאי ראות
לקויים ,מק"ט  448-957עומד בדרישות התקן הישראלי .935/6
צבע לסימון
אתרי עבודה

גוון | כתום
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  500מיקרון רטוב,
 0.5ליטר למ"ר כנדרש בתקן הישראלי
18

צבע לסימון דרכים  -צהוב
צבע לסימון
דרכים  -צהוב

5

448-947

צבע לסימון כבישי אספלט ,מתייבש מהר בולט לעין אף בתנאי ראות לקויים.
עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י –  1871השמה אופקית .נושא תקן ישראלי .1871
גוון | צהוב
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  500מיקרון רטוב,
 0.5ליטר למ"ר
18

נושא תו תקן
ישראלי 1871

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 38איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

מעכבי בעירה לעץ תעשייתי
יסוד פוליאוריתן FR 1000

יסוד
פוליאוריתן
FR 1000
חלק ב'

יסוד
פוליאוריתן
FR 1000
חלק א'

צבע יסוד פוליאורתני דו רכיבי לעץ .שקוף ,מעכב בערה לפי ת"י  755להשמה על עץ תעשייתי
ורהיטים .מיועד לשימוש פנימי.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

עליון FR 1000

עליון
FR 1000
חלק ב'

עליון
FR 1000
חלק א'

גוון | שקוף

יסוד FR 2000

יסוד
FR 2000
חלק ב'

חלק א'  5 -ל' | חלק ב'  2.5ל'

חלק א| 386-302 :

חלק ב :משותף 386-103

כושר כיסוי תיאורטי |  150גר'/מ"ר.
כ 6-מ"ר/ליטר
חלק א'  5 -ל' | חלק ב'  2.5ל'

חלק א | 386-200 :חלק ב 386-201 :מקשה

צבע יסוד (א'+ב') על בסיס שרפים פוליאורתניים המשמשת כיסוד לבן במערכת מעכבת בערה
לתשתיות עץ.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בק"ג)

עליון פוליאוריתן FR 2000
עליון
פוליאוריתן
FR 2000
עליון
פוליאוריתן חלק א'
FR 2000
חלק ב'

כושר כיסוי תיאורטי |  300גר'/מ"ר ב 2-שכבות.
 3-3.5מ"ר/ליטר (תלוי בטיב העץ)

לכה פוליאורתנית דו-רכיבית שקופה המשמשת כשכבה עליונה במערכת מעכבת בערה המיועדת
לתשתיות עץ.

גדלי אריזות (בליטרים)

יסוד FR
2000
חלק א'

חלק א | 386-300 :חלק ב386-103 :

כושר כיסוי תיאורטי |  400גר'/מ"ר ב 2-שכבות.
 2.5מ"ר/ליטר (תלוי בטיב העץ)
חלק א'  5 -קג' | חלק ב'  2.5קג'

חלק א | 386-202 :חלק ב386-203 :

צבע עליון פוליאורתני דו רכיבי לעץ .לבן ,מעכב בערה לפי ת"י  755להשמה על עץ תעשייתי
ורהיטים .מיועד לשימוש פנימי.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בק"ג)

כושר כיסוי תיאורטי |  200גר'/מ"ר.
 5מ"ר/ליטר (תלוי בטיב העץ)
חלק א'  5 -קג' | חלק ב'  2.5קג'

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477
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מעכבי בעירה לעץ תעשייתי
 FR 3000ע"ב מים
FR 3000
ע"ב מים

386-205

מעכב בעירה שקוף לעץ .לשימוש חיצוני ופנימי ע"ב מים .מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי
לפי תקן  755דרגה .5
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | כ 4-מ"ר/ליטר
5

צבעים לעץ תעשייתי
דור  120מבריק
דור 120
מבריק
חלק א'
דור 120
מבריק
חלק ב'

חלק א 385-021 :חלק ב385-022 :

לכה שקופה פוליאוריתנית דו-רכיבית (א'+ב') בברק גבוה.
גוון | שקוף

כושר כיסוי תיאורטי |  90-120גר'/מ"ר.
 6-8מ"ר/ליטר (תלוי בטיב העץ)
5

גדלי אריזות (בליטרים)

דור  121מט
דור  121מט
חלק א'
דור  121מט
חלק ב'

חלק א 385-031 :חלק ב385-032 :

לכה שקופה פוליאוריתנית דו-רכיבית (א'+ב') בברק מט.
גוון | שקוף

כושר כיסוי תיאורטי |  90-120גר'/מ"ר.
 6-8מ"ר/ליטר (תלוי בטיב העץ)

גדלי אריזות (בליטרים)

5

דור  125לרצפות עץ
דור 125
לרצפות עץ
חלק ב'

דור 125
לרצפות עץ
חלק א'

1

1

חלק א 388-024 :חלק ב388-025 :

לכה שקופה פוליאורתנית דו-רכיבית (א+ב) בברק משי ,על בסיס שרפים פוליאוריתנים.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי |  6-8מ"ר/ליטר (תלוי
בטיב העץ)
5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 40איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

צבעים לעץ תעשייתי
חלק א386-314 :
חלק ב 385-347 :מקשה 430

יסוד פוליאוריתן לבן 314
יסוד
פוליאוריתן
לבן 314
חלק ב'

יסוד
פוליאוריתן
לבן 314
חלק א'

יסוד פוליאורתני דו-רכיבי לבן המתאים ליישום על תשתיות עץ.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בק"ג)

כושר כיסוי תיאורטי |  100-300גר'/מ"ר.
 3.3-10מ"ר/ליטר
( 10חלק א') | ( 5חלק ב')

חלק א386-630 :
חלק ב 385-348 :מקשה 451

עליון פוליאוריתן לבן

עליון
פוליאוריתן
לבן
חלק ב'

עליון
פוליאוריתן
לבן
חלק א'

צבע עליון פוליאוריתני דו רכיבי לבן משי .צבע אטום ,ניתן לגוון בכל צבע ממניפת לגעת
בצבע ,ובמספר ברקים שונים.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בק"ג)
בנוסף ניתן להשיג גם:

כושר כיסוי תיאורטי |  100-150גר'/מ"ר.
 5-6מ"ר/ליטר
( 5חלק א') |  2.5לק"ג (חלק ב')
 0.5ק"ג
 1ק"ג |

חלק א385-346 :
חלק ב 385-346 :מקשה לברק גבוה

לכה לעמידות חיצונית TP-901
לכה לעמידות
חיצונית
TP-901
לכה
לעמידות חלק א'
חיצונית
TP-901
חלק ב'

לכה דו רכיבית המשמשת כיסוד עליון בחשיפה חיצונית.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי |  110-150גר'/מ"ר.
 6-7מ"ר/ליטר
5

 - 2.5מקשה לברק גבוהה .שימוש 30%
מחלק א'

סנדינג סילר נ.צ שקוף
סנדינג סילר
נ.צ שקוף

935-001

סילר על בסיס ניטרוצלולוזה המהווה חלק הכרחי במערכת צביעה ניטרוצלולוזית לעץ.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי |  6-8מ"ר/ליטר
5

1

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעים לעץ תעשייתי
לכה ניטרו לעץ מספר 3

930-003

לכה שקופה על בסיס ניטרוצלולוזה ושרפים נוספים ,המיועדת לצביעה פנימית על עץ.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | כ 7-מ"ר/ליטר
5

1

WOOD FILLER

388-XXX

חומר מילוי לעץ ולקירות ליישום בצורה פשוטה וקלה .לא דליק .לא רעיל .אינו מזיק.
אינו מכיל עופרת .ניתן להשיג בגוון לבן ובמספר גוונים נוספים.
גוון |  12גוונים לפי מניפה
גדלי אריזות |  1ק"ג  6 -גוונים

 250גרם  12 -גוונים

שמן טיק

386-666

שמן טיק הינו תערובת שמנים ייחודית ,שקופה ,מוכנה לשימוש.
המוצר מיועד לצביעה על עץ גולמי ומיועד לשימוש בסביבה פנימית וחיצונית.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

לכה לפרקט TP - 60

לכה לפרקט
TP-60
חלק ב'

לכה לפרקט
TP-60
חלק א'

כושר כיסוי תיאורטי |  80-120גר'/מ"ר.
 8.5מ"ר/ליטר
 1ליטר  +תרסיס

חלק א 385-081 :חלק ב :מקשה 386-481

לכה שקופה פוליאורתנית דו-רכיבית (א'+ב') בברק  ,20%דו-רכיבית,
על בסיס שרפים פוליאוריתנים
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי |  6-8מ"ר/ליטר (תלוי
בטיב העץ)
חלק א' 5 -ל' | חלק ב' 5 -ל' (יחס ערבוב )1:1

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 42איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

צבעים לעץ תעשייתי
לכה לפרקטים HYDROFLOOR 101
לכה
לפרקטים
Hydrofloor
101

משי | 386-402

לכה חד-רכיבית ,מדוללת במים ,מיועדת לשמש כיסוד ועליון לרצפות פרקט מורכבות.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי |  100-130גר'/מ"ר.
 7.6-10מ"ר/ליטר
5

לכה שקופה W100-CL
לכה שקופה
W100-CL

386-XXX

לכה עליונה חד-רכיבית שקופה מדוללת במים לשימוש פנימי .בברק  90 ,50 ,30 ,15אחוז.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי |  200גר'/מ"ר ב 2-שכבות.
 4.5-5מ"ר/ליטר
5

חומר לניקוי מרססים PR101
חומר לניקוי
מרססים
PR101

מט 386-401

686-099

חומר לניקוי ציוד צביעה העוזר לפרק את שרידי הצבע מאקדח הצבע.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

מרק פחחים
מרק פחחים

5

חלק א 386-016 :חלק ב :מקשה 386-017

שפכטל פוליאסטר דו רכיבי לתיקון פגמים בעץ לפני צביעת גמר.
גוון | לבן שבור
גדלי אריזות (ק"ג)

 2ק"ג  50 +גרם מקשה

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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צבעי בטון
חלק א | 572-101 :חלק ב572-102 :

אפיקטלק  SLשקוף

יסוד אפוקסי דו-רכיבי (א'+ב') שקוף ,נטול מדללים ,מבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמין.
אפיקטלק SL
שקוף

גוון | שקוף

חלק א'+ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי ,בעובי  100-300מיקרון יבש
למשטחים ,עובי מירבי לקירות ניצבים 100
מיקרון 3.3-10 .מ"ר/ליטר ,לקירות  10מ"ר/ליטר
(ב 100-מיקרון)
18

טמפלור TR

חלק א| 577-741 :

חלק ב577-702 :

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי מבריק ,ללא ממיסים ,המשמש כציפוי משתפך ( )Self levelingלהשמה
בעובי  4-0.8מ"מ .ניתן גם ליישם כציפוי יציק (מסוג גראוט אפוקסי) בעוביים של  5-15מ"מ.
גוון | שקוף

טמפלור TR

חלק א'+ב'

גדלי אריזות (בליטרים)

פוליקולד 100
פוליקולד 100

פוליקולד
100
חלק א'

18

ייבוש מהיר חלק א | 942-000 :חלק ב942-001 :
ייבוש איטי חלק א | 942-021 :חלק ב942-022 :

עליון פוליאספרטי דו רכיבי שקוף ,מבריק לעמידות חוץ .ניתן להשמה על תשתיות צמנטיות לקבלת
"מראה רטוב" .המוצר גמיש ובעל כושר התארכות של  .60%מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | שקוף ,גווני RAL

חלק ב'

כושר כיסוי תיאורטי |  1מ"ר/ליטר לקבלת  1מ"מ
(ללא חולות)

גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  150-200מיקרון
יבש 5-6.6 ,מ"ר/ליטר
5

אפיקטלק שקוף
אפיקטלק
שקוף
חלק א'
אפיקטלק
שקוף
חלק ב'

חלק א| 572-111 :

יסוד אפוקסי דו-רכיבי (א'+ב') שקוף המבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמיד.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  20-30מיקרון
יבש 14-22 ,מ"ר/ליטר
5

טמפלורסיל 230
טמפלוריסיל
230

חלק ב572-112 :

577-527

אוטם (סילר) לבטון חד-רכיבי שקוף ,מיועד לאיטום וחיזוק משטחי בטון,
אבן טבעית ,בטון מוטבע ,מדות דקורטיביות ועוד.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי ,בעובי  25מיקרון יבש,
ליטר אחד מכסה  10.4מ"ר .לאבטחת כיסוי מלא
יש לפנות למחלקה הטכנית
5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 44איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

צבעי בטון
753-010

ספורטקוט
ספורטקוט

ציפוי אקרילי חיצוני מונע החלקה מדולל במים .לשימוש במגרשי ספורט.
גוון | ירוק
גדלי אריזות (ק"ג)

כושר כיסוי תיאורטי |  2ק"ג/מ"ר (יש לבנות את
העובי בהדרגה)
26

גלית
גלית

458-261

צבע על בסיס גומי מוכלר המותאם לתנאי טבילה במים.
גוון | כחול בהיר
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי  40-60מיקרון
יבש 4.6 ,מ"ר/ליטר
5

טמפלור ECO
טמפלור ECO
חלק א'
טמפלור ECO
חלק ב'

חלק א' | 577-540 :חלק ב'577-541 :

צבע אפוקסי דו-רכיבי מבריק ,מונע החלקה ,ללא ממיסים המשמש כציפוי משתפך.
גוון | שקוף ,גווני RAL
גדלי אריזות (בליטרים)

כושר כיסוי תיאורטי | בעובי מומלץ של
 200-400מיקרון יבש (לשכבה) 2.5-5 ,מ"ר/
ליטר
18

מדללים
מדלל  10לפוליאוריתן לקיץ
מ
לפ דלל 10
ולי
א
ו
רי
תן
לקיץ

686-010

מדלל  10לפוליאוריתן לקיץ.
גדלי אריזות (בליטרים)

15

5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

45

מוצרי תעשייה
מדללים
מדלל  101לצבע פוליאוריתני
מד
ללל 101
פו צבע
ליא
וריתני

686-101

מדלל  101לפוליאורתן לקיץ.
גדלי אריזות (בליטרים)

15

מדלל  11לצבע פוליאוריתני
מ
לדלל 11
פו צבע
ליא
וריתני

686-011

מדלל ליסוד וגמר המיושמים בחורף.
גדלי אריזות (בליטרים)

15

5

מדלל  2-11לצבע פוליאוריתני
מדל
ל ל 2-11
פו צבע
ליא
וריתני

686-211

מדלל ליסוד וגמר פוליאוריתניים המאפשר ייבוש ראשוני מהיר.
גדלי אריזות (בליטרים)

15

מדלל 21

683-021

מדלל לניקיון.
מ

דלל 21

כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

15

5

1

מדלל S21

683-121

מדלל לצבעי ניטרו.
מד

לל S21

כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

15

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 46איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

מדללים
מדלל לניקוי DL-25

686-018

מדלל לניקיון.
מדלל
 25לניקוי
L
D

כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

25

מדלל 4-39

684-039

מדלל להארכת זמן הייבוש ושיפור המראה.
מדלל 4-39

כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

5

מדלל 31

683-031

אצטון.
מ

דלל 31

כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

15

מדלל 4-100

884-100

בעל כושר המסה מעולה של צבעים אפוקסיים.
מדלל

4-100

מדלל

1-32

כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

15

5

מדלל 1-32

881-032

בעל כושר המסה מעולה של צבעים סינתטיים.
כושר כיסוי (מ"ר /ליטר)
גדלי אריזות (בליטרים)

15

5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

47

מוצרי
בנייה

מוצרי בנייה
טייחים
טיח גבס

916-700

טיח פנים על בסיס גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים ,בעל תקן .3970
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 7.5-ק"ג למ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 66שקים

טיח גבס לממ"ד

916-701

טיח פנים מיישר על בסיס גבס לחדרי ממ"ד ו/או ממ"ק ,עומד בדרישות פיקוד העורף.
גוון | ורוד

תצרוכת אופיינית | כ 10-ק"ג למ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 54שקים

טיח צמנטי Super White

917-703

טיח איכותי לבן דוחה מים .ליישום ע"ג תשתית בטון או בלוק .בעל תו תקן .1920
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית |  8ק"ג  /מ"ר לעובי  5מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

טיח צמנטי T38

170-040

טיח מיישר פנים וחוץ לסביבה ימית ורגילה ,המיועד לחיפויים קשיחים.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  17-16ק"ג/מ"ר בעובי  10מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 50איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

טייחים
הרבצה צמנטית 82

917-701

שכבת בסיס ליצירת תשתית אחידה לטיח ולדבק.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית | כ 8-ק"ג  /מ"ר בעובי  5מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

917-702

טיח צמנטי לממ"ד 84
טיח מיישר על בסיס צמנט לחדרי ממ"ד ו/או ממ"ק .עומד בדרישות פיקוד העורף.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית | כ 7-ק"ג למ"ר בעובי  5מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

טיח תרמי 86

983-668

טיח תרמי לבידוד קירות חוץ ופנים ,עומד בדרישות פיקוד העורף לממ"ד וממ"ק.
עומד בדרישות התקן  .1414מתאים לדרישות ת"י  5075ו.1045 -
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית | כ 2.5-2.25-מ"ר לשק
בעובי של  3ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

23

כמות במשטח

 32שקים

טיח פולימרי רב תכליתי 80

983-157

טיח ליישום והדבקה על לוחות פוליסטירן וכן ליישום על לוחות גבס מסוג סופרבורד ,משמש כתשתית
לטיח צמנטי על גבי קלקר.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.3-ק"ג/מ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

51

מוצרי בנייה
טייחים
טיח תרמי 200

983-668

טיח תרמי לבידוד מבנים מקור וחום .עומד בדרישות התקנים הישראלים  1414ו .1045-לשימוש
חיצוני ופנימי ,מתאים לכל סוגי המבנים .מתאים ליישום על קירות בטון וקירות מבלוקים מכל
הסוגים.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לעובי היישום

גדלי אריזות (בק"ג)

14

כמות במשטח

 32שקים

שכבת מגן לטיח תרמי

983-188

טיח צמנטי המשמש כשכבת מגן לטיח התרמי.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  1.4-1.5ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 52איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

שפכטל
שפכטל חיצוני פיין סופר

983-728

שכבת גמר חוץ ,רב עובי (עד  8מ"מ) להחלקת בטון וטיח והכנה לצבע.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.1-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

4

כמות במשטח

64

100

 917-220אפור
 917-200לבן

צלוטיט חיצוני
שכבת גמר רב עובי (עד  8מ"מ) להחלקת בטון וטיח והכנה לצבע.
גוון | לבן ,אפור

תצרוכת אופיינית | כ 1.1-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

 64שקים

שליכט בגר 88

917-201

שכבת גמר על בסיס צמנט להחלקת טיח צמנטי ו/או בטון .מיועד לעובי של עד  4מ"מ .לשימוש
פנים/חוץ.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.2-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

שליכט בגר 87

917-202

שכבת גמר על בסיס צמנט להחלקת טיח ו/או בטון לשימוש פנימי .מתאים לממ"ד.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.2-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

53

מוצרי בנייה
שפכטל
צלוטיט סאטן

916-200

שכבת גמר רב עובי על בסיס גבס ,לביצוע תיקוני סדקים וכהכנה לצבע .לשימוש פנימי בלבד.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית |כ 0.8 -ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ
15

גדלי אריזות (בק"ג)

 80שקים

כמות במשטח

תיקון מהיר וקל

5

1

 240שקים  960יח'

983-737

לתיקוני בטון וטייח.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית | כ 1.8-ק"ג לתיקון בעל נפח  1ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

5

סופר בטון 30

983-258

תערובת בטון מוכנה יבשה של בטון ב  30המשמשת עבור עבודות בטון כלליות כגון :יציקת
חגורות ועמודים ,תיקוני שלד ,עבודות פיתוח ועוד.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |משתנה בהתאם לתנאי התשתית
ולאופי היישום
25

גודל אריזה (בק"ג)

 64שקים

כמות במשטח

קלסיבורד

938-415

שפכטל אבקתי על בסיס גבס לאיחוי ולמילוי חיבורים בין לוחות גבס ובתקרות גבס.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 300 -גרם אבקה עבור מ"ר (בהתאם
לעובי ואופן היישום)

גדלי אריזות (בק"ג)

5

כמות במשטח

 240שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 54איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

דבקים לבנייה
בונד 61

917-516

דבק גמיש במיוחד על בסיס צמנט לבן לחיפוי וריצוף חיצוני ופנימי של אריחי קרמיקה ,אבן
טבעית ופורצלן .בעל תו תקן בסימון .C2TES2
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.4-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

בונד  31סופר

917-515

דבק גמיש במיוחד על בסיס צמנט לבן לחיפוי וריצוף חיצוני ופנימי של אריחי קרמיקה ,אבן
טבעית ופורצלן .בעל תו תקן בסימון .C2TES1
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.3-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

בונד 45

917-520

דבק איכותי במיוחד על בסיס צמנט ,להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על קירות ורצפות ולהדבקת
אבן טבעית על רצפות בלבד .בעל תו תקן בסימון .C2TE
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.4-ק"ג/מ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

 80שקים

 917-511אפור
 917-510לבן

בונד 21
דבק על בסיס צמנט לחיפוי וריצוף אריחי קרמיקה .בעל תו תקן בסימון .C2T
גוון | לבן ואפור

תצרוכת אופיינית | כ 1.4-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

55

מוצרי בנייה
דבקים לבנייה
גשר בונד 55

916-500

דבק אבקתי להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה ע"ג לוחות גבס ,בלוקי גבס וטיח גבס.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.1-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

 64שקים

917-513

בונד 9

דבק צמנטי להדבקת אריחי גרניט פורצלן וקרמיקה .לשימוש פנים וחוץ .בעל תו תקן בסימון .C2T

גוון | לבן

תצרוכת אופיינית |כ 1.4 -ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

בונד 8

917-521

דבק צמנטי להדבקת אריחי פורצלן וקרמיקה.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.5-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 56איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

דבקים לבנייה
 917-502אפור
 917-501לבן

טיט לריצוף 72

דבק טיט לריצוף לאריחי גרניט פורצלן ,קרמיקה ,טרצו ואבן טבעית .לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | לבן ואפור

תצרוכת אופיינית | כ 16-ק"ג למ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

 917-505אפור
 917-507לבן

טיט לריצוף פרימיום 73

דבק טיט פרימיום איכותי במיוחד לריצוף אריחי גרניט פורצלן ,קרמיקה ,טרצו ואבן טבעית
ומלאכותית ,לשימוש פנימי וחיצוני .מותאם לשטחי מסחר.
גוון | לבן ואפור

תצרוכת אופיינית | כ 16-ק"ג למ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

40

כמות במשטח

 50שקים

דבק לבלוק צמנטי שקע תקע

917-512

דבק צמנטי  , C2Tלהדבקת בלוקי צמנט שקע תקע .עומד בדרישות התקן .4004
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | בעובי של  1מ“מ (התצרוכת משתנה
בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום) 1.50ק"ג/מ"ר.

גדלי אריזה (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

שרמיק

983-011

דבק אקרילי גמיש במיוחד להדבקת אריחי קרמיקה ,פורצלן ,שיש ופסיפס .בעל תו תקן
בסימון .D2T
גוון | קרם

תצרוכת אופיינית | כ 1.8-ק"ג /מ"ר בעובי  1מ"מ
(התצרוכת משתנה בהתאם לסוג התשתית)
4

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

100 36

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

57

מוצרי בנייה
דבקים לבנייה
שרמיק TA

983-079

דבק אקרילי גמיש להדבקת אריחי קרמיקה ,פורצלן ,שיש ופסיפס .בעל תו תקן בסימון .D1T

תצרוכת אופיינית | כ 1.8-ק"ג /מ"ר בעובי  1מ"מ
(התצרוכת משתנה בהתאם לסוג התשתית)

גוון | קרם
גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

100 36

קרמיק בונד

4

D1

983-088

דבק אקרילי להדבקת אריחי קרמיקה ,פורצלן ,שיש ופסיפס .בעל תו תקן .D1
גוון | קרם
גדלי אריזות (בק"ג)

28

שרעף

983-037

דבק מוכן להדבקה ותיקון של רוכבי רעפים על גגות.
גוון | טרקוטה (כתום)

תצרוכת אופיינית |כ 1.5 -ק"ג/מ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

6

כמות במשטח

36

80

דבק שיש

983-817

דבק פוליאסטר דו-רכיבי חזק ועמיד לשיש וגרניט.
גוון | קרם
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח  /קרטון

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לשימושים
השונים
1

4

4 144 16
קרטון משטח קרטון

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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דבקים לבנייה
גשר בלוק

916-502

דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס לבנים ,לשימוש פנימי.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 2-ק"ג למ"ר בניה

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

גשר בלוק עמיד במים

916-503

דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס עמידים במים ,לשימוש פנימי בלבד.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 2-ק"ג למ"ר בנייה

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 64שקים

916-504

פלסטר סופר 111
דבק אבקתי להדבקת לוחות גבס על קירות פנים.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 0.8-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"ר

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

 80שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

59

מוצרי בנייה
מוספים
שראקריל 4000

983-016

מוסף אקרילי טהור לתערובות צמנט -טיח ,טיט לריצוף ,יציקות ותיקוני בטון ,שפריץ מותז או מושלך.
משמש כפריימר ליישום מדה מתפלסת.
גוון | חלבי

תצרוכת אופיינית | כ 30-50-גרם למ"ר בהתאם לסוג
השימוש

גדלי אריזות (בק"ג)

18 200 1000

כמות במשטח

 144יחידות ( 5ק"ג)

5

פורצלן בונד

983-617

מוסף על בסיס לטקס  SBRמרוכז לתערובות טיט להדבקת אריחים מכל הסוגים כולל גרניט פורצלן ואבן
טבעית.
גוון | חלבי

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לסוג השימוש

גדלי אריזות (בק"ג)

18 200 1000

כמות במשטח

 144יחידות ( 5ק"ג)

5

ג'נרל בונד

983-111

מוסף אקרילי טהור לתערובות טיח טיט לריצוף ,יציקות ותיקוני בטון פריימר למדה ,שליכט
ושפריץ מלט מותז או מושלך.
גוון | חלבי
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לסוג השימוש
20 200 1000

18

5

1

 144יחידות ( 5ק"ג)

אקריליק בונד

983-222

מוסף אקרילי טהור מיועד לעבודות טיח ,טיט לריצוף ,שליכט ושפריץ מלט מותז או מושלך.
גוון | חלבי
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית משתנה בהתאם לסוג השימוש
200

20

18

5

1

 144יחידות ( 5ק"ג)

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 60איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

מוספים
אקסטרא בונד

983-010

מוסף על בסיס לטקס  SBRלתערובות צמנטיות ,לטיח ,טיט וריצוף.
תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לסוג השימוש

גוון | חלבי
גדלי אריזות (בק"ג)

18 200 1000

כמות במשטח

 144יחידות

פוליבונד

X

5

983-111

מוסף אקרילי טהור לתערובות טיח טיט לריצוף ,יציקות ותיקוני בטון פריימר למדה ,שליכט
ושפריץ מלט מותז או מושלך .משמש כ פריימר לטיח גבס.
גוון | ורוד

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לסוג השימוש

גדלי אריזות (בק"ג)

18 200 1000

כמות במשטח

24

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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61

מוצרי בנייה
מוצרי הדבקה ואיטום
983-038

פוליגג משוריין

ציפוי אקרילי לבן משוריין לאיטום והלבנת גגות .לאיטום בפני חדירת רטיבות ולהורדת הטמפ'
בחלל המבנה.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית | כ 1-ק"ג/מ"ר להלבנה
 2.5ק"ג/מ"ר לאיטום
5

20

 36יחידות

פוליגג 450

983-888

ציפוי אקרילי לבן לאיטום והלבנת גגות .לאיטום בפני חדירת רטיבות ולהורדת הטמפ' בחלל
המבנה .מועשר בסיבי שיריון.
גדלי אריזות (בק"ג)

20

גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1 -ק"ג/מ"ר להלבנה
 2.5ק"ג/מ"ר לאיטום

כמות במשטח

 36יחידות

983-017

שרסיד
מוסף אקרילי לחיזוק ושיפור תערובות סיד להלבנת גגות.
גוון | חלבי
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

5
 144יחידות

הידרומסטיק

983-808

חומר איטום ביטומני אלסטומרי .בעל כושר אטימה גבוה ומצטיין בגמישות ובאלסטיות.
שימוש פשוט ואינו דורש חימום .דרוש פריימר סטאר למשחות.
גוון | שחור

תצרוכת אופיינית | כ 5-3 -ק"ג למ"ר

גדלי אריזות (בק"ג)

18

כמות במשטח

36

5

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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מוצרי הדבקה ואיטום
גום סטאר 140

997-019

חומר איטום ביטומני אלסטומרי .בעל כושר אטימה גבוה ומצטיין בגמישות ובאלסטיות.
שימוש פשוט ואינו דורש חימום .דרוש פריימר סטאר למשחות.
תצרוכת אופיינית | כ 5-4-ק"ג למ"ר

גוון | שחור

18

גדלי אריזות (בק"ג)

 36יחידות

כמות במשטח

פריימר סטאר

987-204

שכבת יסוד (פריימר) לפני יישום משחות איטום ביטומניות על בסיס מים.
תצרוכת אופיינית | כ 300-250-גרם למ"ר

גוון | לבן
גדלי אריזות (בק"ג)

15

כמות במשטח

36

פוליסטאר  -יריעות ביטומניות APP

987-100

יריעות ביטומניות מסוג  APPמאושרות לתקן הישראלי  1430חלק  .3היריעות מגיעות בעובי של
 4מ"מ ובעובי  5מ"מ ,בציפוי אגרגט לבן ובציפוי חול (שחור).
גוון | שחור ,אגרגט לבן

פוליסיל 300

983-045

מסטיק אקרילי גמיש בעל הדבקות מעולה.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כ 1.1-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

 36יחידות

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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63

מוצרי בנייה
מוצרי הדבקה ואיטום
983-932/3

פולימר סופר  8היברידי
דבק ואוטם גמיש באיכות וחוזק גבוהים.
גוון | שקוף ,לבן
גדלי אריזות

 445ג' נטו לבן

כמות בקרטון (יחידות)

 290ג' נטו שקוף

24
 1920יחידות

כמות במשטח (יחידות)

סופר HIGH TACK 8

983-934

חומר איטום והדבקה .להדבקה מיידית ועוצמתית במיוחד.
גוון | לבן
גדלי אריזות (גרם)

 435ג' נטו

כמות במשטח

 1920יחידות

אוטם פוליאוריתני PU Flex 80

983-162 | 983-161 | 983-160

מסטיק גמיש לאיטום תפרים אנכיים ואופקיים ,ניתן לצביעה.
תצרוכת אופיינית | כתלות ברוחב ועומק התפר

גוון | לבן ,בז' ,אפור
גדלי אריזות (בגר')

נקניק

 685ג' נטו

 340ג' נטו תרמיל

כמות בקרטון (יחידות)

נקניק

20

12

תרמיל

כמות במשטח (יחידות)

נקניק

1600

1920

תרמיל

מסטיק אקרילי MA3

983-917

מסטיק אקרילי גמיש בעל הדבקות מעולה.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | כתלות ברוחב ועומק התפר

גדלי אריזות (גרם)

 460ג' נטו

כמות במשטח

 1920יחידות

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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מוצרי הדבקה ואיטום
סיליקון צבעוני 760 RTV 100%

986-10X

חומר איטום סיליקוני רב שימושי לתנאי רטיבות.
גוון | שחור  ,107יסמין  ,104בז' ,103
אפור  ,101מנהטן  ,102לבן 100

תצרוכת אופיינית | כתלות ברוחב ועומק התפר

גדלי אריזות (גרם)

 290ג' נטו

כמות במשטח

 1920יחידות

סיליקון SLF77

938-234/5

חומר איטום סילקוני רב שימושי.
גוון | לבן /שקוף

תצרוכת אופיינית | כתלות ברוחב ועומק התפר

גדלי אריזות (בגרם)

 250ג' נטו

כמות באריזה

24

כמות במשטח

1920

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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65

מוצרי בנייה
מוצרי הדבקה ואיטום
קצף פוליאוריתן מעכב בעירה 550

983-271

קצף פוליאוריתן מעכב בערה .B1
גוון | כתום בהיר

התפשטות נפחית |  40-45ליטר

גדלי אריזות (גרם)

 685ג' נטו

כמות במשטח

 540יחידות

קצף פוליאוריתן 850

983-365

קצף פוליאוריתן לבידוד ,הדבקה ,מילוי ואטימה.
גוון | לבן
גדלי אריזות (בגרם נטו)

550

כמות בקרטון (יחידות)

12

כמות במשטח (יחידות)

 540יחידות

קצף פוליאוריתן  - CS330הנקל

983-204

איכות גרמנית

קצף פוליאורית לבידוד ,הדבקה ,מילוי ואטימה.
גוון | לבן
630

גדלי אריזות (בגרם)
כמות בקרטון (יחידות)

12

כמות במשטח (יחידות)

540

ננו סילר 755

983-166

איכות גרמנית

סילר שקוף מט לאיטום רצפות מפני חדירת מים.
גוון | שקוף ,מט

תצרוכת אופיינית | בין  250-150מ"ל כתלות בספיגת
התשתיות
4

גדלי אריזות (בליטרים)

18

כמות במשטח

 24יחידות

1
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מוצרי הדבקה ואיטום
איכות גרמנית

סילר על בסיס מים 750

988-167

סילר שקוף מט לאיטום אבן סופגת וקירות בטון וטיח.
גוון | שקוף ,מט
גדלי אריזות (בליטרים)

תצרוכת אופיינית | בין  250-150מ"ל כתלות בספיגת
התשתיות
18

4

1

סילר אקרילי 752

983-68X

סילר שקוף מבריק לרצפות וקירות סופגים .מונע ספיגה והכתמה של שמנים ,קולה ,קפה ומים.
גוון | שקוף ,מבריק
גדלי אריזות (בק"ג)

תצרוכת אופיינית | בין  250-150מ"ל כתלות בספיגת
התשתיות
10

4

סילר 754

1

983-913

סילר לאימפרגנציה ואיטום של משטחים סופגים .סילר שקוף ,מט ,על בסיס מדללים.
אינו משנה את גוון השטח .דוחה מים לאורך שנים.
גוון | שקוף
גדלי אריזות (בליטר)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית |  250-150גר' /מ"ר כתלות בספיגת
התשתיות
18

4

 200יחידות
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67

מוצרי בנייה
מוצרי הדבקה ואיטום
חלק א'98372X :
חלק ב983-308 :

הידרוסיל  102גמיש דו-רכיבי

חומר איטום על בסיס צמנט גמיש במיוחד דו-רכיבי (א' +ב') לאיטום מקלטים ,קירות מסד,
מרפסות ,חדרי אמבטיה ומאושר בעל תקן לשימוש במאגרי מים.
גוון | אפור ולבן
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית |  1.1ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ בשכבה
חלק א'  20ק"ג

חלק ב'  7ליטר

 60שקים/דליים

הידרוסיל פלקס  100חד-רכיבי

983-72X

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על בסיס צמנט ומוספים פולימרים ,לאיטום קירות מבטון
וקירות בנויים מבלוקים וטיח וכן לאיטום רצפות מבטון.
גוון | אפור ולבן

תצרוכת אופיינית |  1ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

 64שקים

הידרוסיל 90

983-72X

חומר איטום חד-רכיבי .על בסיס צמנט לאיטום קירות ורצפות בפני חדירת רטיבות לשימוש
פנימי וחיצוני( .ולצורך הגמשה ניתן להוסיף הידרוסיל).
גוון | אפור ולבן

תצרוכת אופיינית |  1.1ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ בשכבה

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

 64שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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רובה וכוחלה
רובה אקרילית CE40

985-1XX

רובה עמידה בפני מים ,אנטי בקטריאלית ,שומרת על גוון אחיד לאורך זמן ובעלת עמידות מוגברת
בפני סדקים ושריטות .מתאימה לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | בהתאם למניפה
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית | בהתאם לרוחב ועומק הפוגה
2

5
90

רובה אפוקסית על בסיס מים

983-64X

רובה דו רכיבית ,על בסיס מים לשימוש פנימי וחיצוני ובבריכות שחייה ,אינה משנה גוון (בתנאי
חוץ עלולה לשנות גוון) ,מתאים לפוגה ברוחב  3-10ס"מ ,איכותית עמידה בתנאים קיצוניים,
בחומצות לקטיות ובכימיקלים .מגיעה במס' גוונים.
גוון | לפי מניפת רובה ,202 ,203 ,204,207 :תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם
לרוחב ועומק הפוגה
200
גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

5
80

כוחלה

917-92X

חומר אבקתי אקרילי למילוי מישקים רחבים בעובי  25-6מ"מ לשימוש פנימי וחיצוני.
גוון | בהתאם למניפת רובה,406 ,407 ,408 :
403 ,400 ,401 ,402 ,404

גדלי אריזות (בק"ג)
כמות במשטח

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם
לרוחב ועומק הפוגה
25
 64שקים

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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69

מוצרי בנייה
אבקות גבס
גבס לבן

916-100

גבס לבן ,לסתימת חורים וסדקים ,לתיקונים וליציקות פשוטות.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לעובי היציקה

גדלי אריזות (בק"ג)

25

5

1

כמות במשטח (שקים)

54

160

960

גבס אלבסטר

916-102

גבס אלבסטר עדין וטהור במיוחד ,ליציקות ,דקורציה ותיקונים.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לעובי היציקה

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח (שקים)

54

סופר קרם  -גבס קרמי

916-101

גבס חזק במיוחד על בסיס גבס אלפא ,ליציקות מיוחדות.
גוון | לבן

תצרוכת אופיינית | משתנה בהתאם לעובי היציקה

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח (שקים)

80

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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מוצרי  - BASFלאיטום עיגון שיקום ודיוס
סטרקצ'ורייט פריימר

983-959

פריימר חד-רכיבי למניעת קורוזיה של מוטות פלדה חשופים בבטון מזויין.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  16ק"ג  /מ"ר בעובי  1ס"מ 0.1 +
ק"ג  /מ"א למוט בקוטר  12מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

5

כמות במשטח

75

סטרקצ'ורייט 100

983-959

מלט צמנטי חד-רכיבי תיקסוטרופי ,לשיקום בטון בעובי  5-40מ"מ .תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  18ק"ג /מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

48

סטרקצ'ורייט 300

983-941

מלט צמנטי חד-רכיבי תיקסוטרופי ,לעבודות שיקום מהירות במבני בטון בעובי  5-50מ"מ.
תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  19.2ק"ג מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

48

סטרקצ'ורייט FR

983-941

מלט צמנטי חד-רכיבי זורם ,לתיקון בטון מזויין ביציקה .תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  20ק"ג /ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

48

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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71

מוצרי בנייה
מוצרי  - BASFלאיטום עיגון שיקום ודיוס
מאסטר-אמאקו 1160

983-959

מלט צמנטי חד-רכיבי ,תיקסוטרופי ,המיועד לשיקום ולהחלקת בטון מזויין בעובי  5-50מ"מ.
תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  17.5ק"ג /מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

56

מאסטר אמאקו

S1120 TIX

983-959

מלט צמנטי חד-רכיבי ,תיקסוטרופי ומהיר התקשות ,לשיקום והחלקת בטון מזויין בעובי 3-50
מ"מ .תקן .R3
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  16ק"ג /מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

56

מאסטר אמאקו 1200PG

983-192

מלט צמנטי חד-רכיבי ,זורם ומהיר התקשות ,לשיקום משטחי בטון אופקיים כגון מיסעות
בטון ,מדרכות וחניונים החשופים לעומסי תנועה קלים עד בינוניים .תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  20.2ק"ג /ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

56

מאסטר אמאקו T 1400 FR

983-956

מלט צמנטי חד-רכיבי ,זורם ומהיר התקשות ,בעל סיבי פלדה לשיקום משטחי בטון
אופקיים כגון מיסעות בטון ,מדרכות וחניונים החשופים לעומסי תנועה קיצוניים .תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  20ק"ג/מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

56

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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מוצרי  - BASFלאיטום עיגון שיקום ודיוס
S-900

983-842

טיח חד-רכיבי תיקסוטרופי ,דוחה מים ,לתיקוני סגרגציה והחלקה של בטון מזויין בעובי  2-5ס"מ.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  13ק"ג  /מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

20

כמות במשטח

64

ווטרפלאג

983-943

מלט צמנטי חד-רכיבי מהיר התקשרות לסתימת דליפות מים פעילות בבטון ובאלמנטים בנויים.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  1.7ק“ג  /ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

5

25

כמות במשטח

70

22

מאסטר פלואו 928

983-942

דייס צמנטי חד-רכיבי ,אינו מתכווץ ,בעל חוזק גבוה וזרימה מעולה ,לפילוס בטון ועיגון מכונות
וציוד כבד .תקן .R4
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  19.5ק"ג /מ"ר בעובי  1ס"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

60

דייס צמנטי לעיגון

983-366

דייס צמנטי חד-רכיבי לעיגון עוגני סלע וברגי קרקע.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  2ק"ג  /ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

60

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

73

מוצרי בנייה
מוצרי  - BASFלאיטום עיגון שיקום ודיוס
983-735

דייס צמנט
דייס צמנטי חד-רכיבי להגנה ועיגון של כבלים דרוכים בבטון דרוך.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  2ק"ג  /ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

30

כמות במשטח

50

טורוגריפ

983-973

מלט צמנטי חד-רכיבי לעיגון ולקיבוע מהיר של עוגנים ואלמנטים מפלדה.
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  2.0ק“ג  /ליטר

גדלי אריזות (בק"ג)

25

כמות במשטח

48

מאסטר ברייס 4000

917-304

דבק אפוקסי דו-רכיבי ,תיקסוטרופי ,להחלקה ,לקשירה מבנית ולסתימת סדקים (בשילוב חומר
הזרקה לסדקים מאסטר אינג'קט .)1360
גוון | אפור

תצרוכת אופיינית |  16ק"ג /מ"ר בעובי  1מ"מ

גדלי אריזות (בק"ג)

( 5כולל  2חלקים)

כמות במשטח

 100חלק א' |  100חלק ב'

טורובונד

983-960

יסוד מקשר (פריימר) פולימרי חד-רכיבי ,כהכנה למלט לאריחים או לפני קשירת חומר טרי לקשה.
גוון | ורוד

תצרוכת אופיינית |  0.1-0.4ל' /מ"ר

גדלי אריזות (ליטר)

5

כמות במשטח

24

20

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 74איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

מוצרי  - BASFלאיטום עיגון שיקום ודיוס
מאסטר אינג'קט 1360

983-956

שרף אפוקסי דו-רכיבי ,ללא ממסים ,בעל צמיגות נמוכה מאוד להזרקות בלחץ נמוך.
גוון | שקוף

תצרוכת אופיינית |  1ק"ג/ל'

גדלי אריזות (בק"ג)

( 5כולל  2רכיבים)

מאסטר רוק 1K 355

983-101

קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים ,לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות.
גוון | צהוב בהיר
גדלי אריזות (בק"ג)

 2.5( 25ק"ג מאיץ)

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע העבודה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

75

מוצרי
גבס

מוצרי גבס
לוחות גבס מיוחדים
הלוח השקט  -קיר אקוסטי

911106XXX

לוח גבס אקוסטי חזק לנגיפה בעל יכולת בידוד אקוסטי משופרת ועמידות באש.
עובי (במ"מ) | 15.9 ,12.7
כמות במשטח

משקל ליחידת נפח כ 1050-ק"ג /מ"ק
 40לוחות

סופר בורד לוח גבס לשימוש חיצוני

911105XXX

לוח גבס לשימוש חיצוני ולחדרים רטובים עמיד בתנאי מליחות ומזג אוויר קשים.
עובי (במ"מ) | 15.9 ,12.7
כמות במשטח

משקל ליחידת נפח כ 900-ק"ג /מ"ק
 40לוחות

לוח מגן אש FIRE DEFENDER

91110XXX

לוח מגן אש בעל עמידות מיוחדת באש לבניית מערכות הגנה על פירים ,מנדפים
ומערכות נסתרות  +כיסוי הגנה על עמודי מתכת.
עובי (במ"מ) | 18 ,24
כמות במשטח

משקל ליחידת שטח כ 17 ,23-ק"ג /מ"ר
 20לוחות

DEFENDER +

9111033XXX

לוח גבס מעכב בעירה  FRבעובי  24מ”מ .לוח גבס לשימוש פנימי ,בעל עמידות משופרת לאש,
מאופיין בצבע ורוד.
עובי (במ"מ) | 24

לוחות

כמות במשטח

משקל ליחידת שטח  19ק"ג /מ"ר
 20לוחות

לוח גבס לבן

911101XXX

ליישום פתרונות עיצוב וקימורים מיוחדים.
עובי (במ"מ)

6.4

כמות במשטח

 30לוחות

לוח גבס לבן

911101XXX

ליישום פתרונות עיצוב.
עובי (במ"מ)

9.5

כמות במשטח

 60לוחות

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת
המוצרים איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | ניתן לקבל את לוחות הגבס של טמבור
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לוחות
לוח גבס לבן

911101XXX

לוח למחיצות פנים ומעטפת פנימית לקירות חוץ ,חיפוי של קירות באמצעות הדבקה או פרופילים
יעודיים ,הנמכות וחיפויי תקרה ,יצור קרניזים ופרטי סף מיוחדים.
עובי (במ"מ)
כמות במשטח

12.7

15.9

 60לוחות

 40לוחות

לוח גבס לבן  4פאזות

911101XXX

ליישום תקרות ,בגימור מושלם בעל יכולת התחברות מקסימלית.
עובי (במ"מ)

12.7

כמות במשטח

30

לוח גבס ירוק עמיד מים

911102XXX

לוח למחיצות פנים לחדרים רטובים ומעטפת פנימית לקירות חוץ .באזורים בהם נדרשת עמידות בתנאי לחות.
חיפוי של קירות באמצעות הדבקה או פרופילים יעודיים .יישום חיפוי יציקת תקרות וקירות בטון.
עובי (במ"מ)
כמות במשטח

12.7 15.9
30

לוח גבס ירוק עמיד מים  4פאזות

911102XXX

ליישום תקרות בגימור מושלם באזורים בהם נדרשת עמידות בתנאי לחות ,בעל יכולת התחברות
מקסימלית.
עובי (במ"מ)

12.7

כמות במשטח

30

לוח גבס ורוד מעכב בערה

911103XXX

ליישום חלוקת מחיצות פנים באזורים בהם קיימת דרישה מוגדרת של עמידות באש.
עובי (במ"מ)
כמות במשטח

12.7 15.9
30

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת
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79

מוצרי גבס
לוחות
לוח גבס ורוד מעכב בערה  4פאזות

911103XXX

ליישום תקרות באזורים בהם נדרשת עמידות גבוהה באש ,בעל יכולת התחברות מקסימלית.
עובי (במ"מ)

12.7

כמות במשטח 40

40

לוח גבס ירוק עמיד מים ומעכב בערה

911103XXX

ליישום חלוקת מחיצות פנים ומעטפת קירות חוץ באזורים בהם נדרשת עמידות בתנאי רטיבות,
לחות ועמידות גבוהה באש .מומלץ לשטחי מסחר.
עובי (במ"מ)
כמות במשטח

12.7 15.9
60

40

לוח צמנט פרימיום

912121212601/602

לוח צמנט לשימוש חיצוני וחדרים רטובים.
עובי (במ"מ)

8 ,12

בלוקי גבס
בלוק גבס לבן 10

911121XXX

בלוק גבס לבן למחיצות פנים ללא טיח .אורך  66.6ס"מ ורוחב  50ס"מ .עמידות באש  180דקות
לפחות.
עובי (ס"מ)

10

כמות במשטח

 24יחידות ( 8מ"ר)

בלוק גבס לבן 6

911121XXX

בלוק גבס לבן לאיזולציה וחיפוי פנים של קיר חיצוני ללא טיח .אורך  66.6ס"מ
ורוחב  50ס"מ.
עובי (ס"מ)

6

כמות במשטח

 40יחידות ( 13.3מ"ר)

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת
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בלוקי גבס
בלוק גבס ירוק עמיד במים

911122XXX

בלוק גבס עמיד במים למחיצות פנים בחדרים רטובים ללא טיח .אורך  66.6ס"מ ורוחב  50ס"מ.
עובי (ס"מ)

6

כמות במשטח

 40יחידות ( 13.3מ"ר)

בלוק גבס ירוק עמיד במים

911122XXX

בלוק גבס עמיד במים למחיצות פנים בחדרים רטובים ללא טיח .אורך  66.6ס"מ וגובה  50ס"מ.
עובי (ס"מ)

10

כמות במשטח

 24יחידות ( 8מ"ר)

נילווים לבלוקי גבס
912131580135

לינטל לבלוק גבס
לבניית בלוקי גבס מעל פתחים ברוחב גדול מ  90 -ס"מ.
1.5

עובי (מ"מ)

רוחב |  9ס"מ

אורך |  1.35מ'

פס איטום

912602XXXX

לשימוש במפגש מחיצת בלוקי גבס ושלד הבניין.
5

עובי (מ"מ)

רוחב |  90 ,75 ,50מ"מ

אורך |  25מ'

פס הפרדה שטוח משעם

912602XXXX

לשימוש בתחתית מחיצות בלוקי הגבס לפני הנחת שורה ראשונה.
עובי (מ"מ) | 8

כמות בקרטון |  60יחידות

אורך |  60מ' ( 60יח' =  1מ')

רוחב |  9ס"מ

רוחב

 5ס"מ (בלוק )6

 9ס"מ (בלוק )10

פס הפרדה שקע תקע

912602874122

לשימוש בתחתית מחיצות בלוקי הגבס לפני הנחת שורה ראשונה.
עובי (ס"מ)
רוחב

 1ס"מ
 5ס"מ (בלוק )6

 9ס"מ (בלוק )10

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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81

מוצרי גבס
ברגים
בורג פח-פח
לחיבור בין חלקי אביזרי המתכת.
מק"ט

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

יחידות באריזה | קרטון

912502143132

4.2

13

1000

16

912502143138

4.2

13

10000

1

בורג פח-פח ראש קודח
לחיבור בין חלקי אביזרי המתכת בעובי של עד  2מ“מ.
מק"ט

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

912502143132

4.2

13

יחידות באריזה | קרטון
1000

16

בורג גבס
לחיבור לוחות גבס לאביזרי המתכת.
מק"ט

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

יחידות באריזה | קרטון

912502341252

3.5

25

1000

16

912502341258

3.5

25

10000

1

912502341352

3.5

35

1000

8

912502341357

3.5

35

8000

1

912502341426

3.5

42

5000

1

912502341555

3.5

55

3000

1

בורג גבס למשקוף
מק"ט

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

912502741764

3.5

76

יחידות באריזה | קרטון
2000

1

בורג גבס ראש קודח
לחיבור לוחות גבס לאביזרי המתכת בעובי של עד  2מ"מ.
מק"ט

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

יחידות באריזה | קרטון

912502441252

3.5

25

1000

16

912502441258

3.5

25

10000

1

912502441352

3.5

35

1000

8

912502444357

3.5

35

8000

1

912502441426

3.5

42

5000

1

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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ברגים
בורג למיתד פלסטי  7מ"מ
לחיבור אביזרי מתכת לשלד הבניין.
מק"ט

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

912502545372

4.8

37

יחידות באריזה | קרטון
1000

8

מיתד פלסטי  7מ"מ
מק"ט
912502600008

קוטר במ"מ

אורך במ"מ

יחידות באריזה | קרטון
10000

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
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83

מוצרי גבס
תקרות
אריח גבס מחורר מונח T24 610X610

12

15

25
25

912142XXX

8
50

30
12

אריח גבס אקוסטי מחורר ,צבוע לבן ,של חברת  VOGLהגרמנית ,המגיע במגוון חירורים.

30
50

אריח גבס מחורר חצי שקוע T15 600X600

12

912142XXX

15

25
25

8
50

30
12

30

אריח גבס אקוסטי מחורר ,צבוע לבן ,של חברת  VOGLהגרמנית ,המגיע במגוון חירורים.

50

לוח גבס מחורר 2000X1200 STANDARD

912142XXX

20
66

12

8

18
18

לוח גבס אקוסטי מחורר ,של חברת  VOGLהגרמנית ,המגיע בחירור רציף ובמגוון חירורים נוספים.
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 FEBBLEDפני אריח לבן שפריץ עדין

913-146XXX

מונח •  • T24 610*610עובי  12מ"מ •  16יח' בחבילה.
( NRCספיגה אקוסטית) | 0.15

( CACמניעת מעבר קול) | 35db

עמידות בלחות | עד  95%לחות

( LRהחזר אור) | 89%

 POINTפני אריח לבן חלק עם נקודות

913-146XXX

מונח •  • T24 610*610עובי  12מ"מ •  16יח' בחבילה.
( NRCספיגה אקוסטית) | 0.5

( CACמניעת מעבר קול) | 35db

עמידות בלחות | עד  95%לחות

( LRהחזר אור) | 86%

 + FEBBLEDפני אריח לבן שפריץ עדין עם נקודות

913-146XXX

מונח •  • T24 610*610עובי  12מ"מ •  16יח' בחבילה | חצי שקוע • • T15 600*600 • T24 610*610
עובי  15מ"מ •  12יח' בחבילה.
( NRCספיגה אקוסטית) | 0.6

( CACמניעת מעבר קול) | 35db

עמידות בלחות | עד  95%לחות

( LRהחזר אור) | 89%

 OMNIפני אריח לבן חלק עם סדקים

913-146XXX

מונח •  • T24 610*610עובי  12מ"מ •  16יח' בחבילה.
( NRCספיגה אקוסטית) | 0.5

( CACמניעת מעבר קול) | 35db

עמידות בלחות | עד  95%לחות

( LRהחזר אור) | 86%

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 84איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

בידוד
לוח צמר סלעים

91230XXX

לוח צמר סלעים חשוף לבידוד תרמי ואקוסטי .בעל סיווג אש  A1בלתי דליק.
דחיסות

 60/80ק"ג /מ"ק

מידות

 120X40/60ס"מ

גליל צמר זכוכית בציפוי אלומיניום

912266283452

גליל צמר זכוכית בציפוי רדיד אלומיניום (בצד אחד) משוריין לבידוד תרמי ואקוסטי.
דחיסות
רוחב (ס"מ)

 24/ 12ק"ג /מ"ק
120

60

גליל צמר זכוכית חשוף

40

91225XXX

גליל צמר זכוכית חשוף לבידוד תרמי ואקוסטי.
דחיסות
רוחב (ס"מ)

 12/24ק"ג מ"ק
120

60

מזרון צמר זכוכית עטוף פוליאיתילן שאינו בוער

40

91133XXX

מזרון צמר זכוכית עטוף לבידוד תרמי ואקוסטי.
דחיסות
רוחב (ס"מ)

 12/24ק"ג מ"ק
120

60

מזרון צמר סלעים עטוף פוליאיתילן שאינו בוער

40

91132XXX

מזרון צמר סלעים עטוף לבידוד תרמי ואקוסטי.
דחיסות

 60/80ק"ג /מ"ק

מידות

 120X40/60ס"מ

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477
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מוצרי גבס
קונסטרוקציה לגבס
ניצב לקירות גבס

91140XXX

ניצב פח מגולוון למחיצות וחיפויי שלד לא נושא בבניה קלה.
עובי (במ"מ)

 1.5 - 0.5ס"מ
150 ,120 ,100 ,70 ,50 ,37 ,28

מסלול לקירות גבס

91141XXX

מסלול פח מגולוון למחיצות וחיפויי שלד לא נושא בבניה קלה.
עובי (במ"מ)

1.5 - 0.5

רוחב (מ"מ)

150 ,120 ,100 ,70 ,50 ,37 ,28

פרופיל אומגה לחיפויי גבס

911425XXX

פרופיל אומגה פח מגולוון לחיפויי שלד לא נושא בבניה קלה.
עובי (במ"מ)

1.5 - 0.5

פרופיל CD47

911144013000

פרופיל  CD47לחיפוי קיר /תקרה והנמכות תקרות תותב לא פריקות.
עובי (במ"מ)

 0.6ס"מ

פרופיל CD60

911166XXX

פרופיל  CD60לחיפוי קיר /תקרה והנמכות תקרות תותב לא פריקות.
עובי (במ"מ)

פרופיל מסלול CD60

 0.6ס"מ

911515283001

מסלול למערכת CD60-לחיפוי קיר /תקרה והנמכות תקרת תותב לא פריקה  -מסלול .28

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
 86איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477

פתחי שירות
פתח שירות עמיד אש למחיצות ALUMATIC
עובי

91285XXX

25

מידות סטנדרטיות במלאי (מידות מיוחדות על פי דרישה)

פתח שירות נסתר עמיד מים ALUNOVA
עובי

912854XXX

12.5

מידות סטנדרטיות במלאי (מידות מיוחדות על פי דרישה)

פתח שרות עמיד אש לחיפויים .שאפט ALUSPEED
עובי

91285XXX

50

מידות סטנדרטיות במלאי (מידות מיוחדות על פי דרישה)

*לקבלת סוגי התשתיות ,הוראות הכנת החומר ,הוראות השימוש והבטיחות יש לעיין בדף הטכני של המוצר | רשימת המוצרים
איננה תחליף לדף ולמפרט טכניים שעל פיהם תתבצע הצביעה | לפרטים נוספים :מוקד המומחים של טמבור *6477
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רשימות

88

89
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מתלבטים?
אנחנו כאן לשירותכם!
מוקד המומחים של טמבור *6477
צפו בסרטוני ההדרכה של המוצרים שלנו
www.youtube.com/TambourTV

לפרטים נוספים

www.tambour.co.il

