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  אריזה

  ק"ג 4-גרם ו 500של  ותבאריזהמוצר מגיע 

  באריזה מקורית.המומלצים ו תנאי האחסוןאחסון בל בכפוף ממועד הייצור, חודשים 12 חיי מדף:

  יש לאטום את האריזה היטב ולשמור במקום מוצל ויבש. יש להגן מפני שמש ישירה ומפני כפור וקיפאון.  תנאי אחסון:

  

  

  צהוב  גוון

 50%מינימום   אחוז מוצקים

  )cp9,500-12,000 )Brookfield LVT spindle 4, 12 rpm   צמיגות

pH 4.0-6.0  

  ק"ג/סמ"ר90מינימום   מתיחהחוזק 

  
  

  

  .משטח העץ חייב להיות נקי
 .חיבור מקסימליץ לוחללו משטחיםהעל  תרסיסאו  רולר / כף / על ידי מברשת יש ליישם

  גרם/מ"ר.  200 - 130: בין יישום מוצע משקל
  ניקוי משטחים בעזרתי מטלית ומים חמים.לאחר השימוש ניתן לנקות כלים וידיים בעזרת מים זורמים. 

  
  

  שעות.  24חוזק הדבקה מלא מתרחש אחרי 

  דקות. 15-20לחות יחסית) יש לדבק זמן פתוח של  50%-ו °23cמ"מ על עץ אשור (0.3לשכבה של 

  טמפ' ולחות גבוהה/נמוכה יותר עלולים לשנות את זמני הייבוש. -
  בזמן הייבושיש לאפשר אוורור טוב  -

 נגרים מקצועי לעץדבק 
 

  קוד מוצר
  

983-046 
 

  תיאור המוצר
  

TOP-GLUE .הרכבת עבודות עץ וכן הדבקה של שטחים מיועד ל הוא דבק נגרים צהוב להרכבה מהירה של כל סוגי העץ
  גדולים.

 

  והוראות יישוםהכנת השטח 
  

  תכונות
 
  של תערובת דבקי  50%מעלPVA  ויכולת  מהיריוצרים דבק בעל חיבור

  , ליישומים מקצועייםחזקההדבקה 
  ייעודית להדבקה חזקה של עץ קשיחנוסחה 
  להדבקות של חיבוריםנותן תוצאות מצוינות, הן לעבודות הרכבה והן 
 20לההדבקה, הן בטמפרטורת לחיצה שלייה מהירה בחוזק ל עעבc°   והן

כך שניתן להדביק לוחות  ,°80c -ל °60cבטמפרטורות גבוהות יותר בין 
 שניות. 130 עד 100תוך  °80cלמינציה בטמפרטורת לחיצה של 

 אינו מכיל חומרים מזיקים 
 

  זמני ייבוש
  



  

 

  Top-Glueדבק

www.tambour.co.il |  *6477מוקד המומחים של טמבור    

   
  

 
 

  אזהרות והוראות בטיחות

   .ראה גיליון בטיחות. לא למאכל .מחוםהרחק 
  עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

הרחק מהישג ידם של ילדים. אם נדרש ייעוץ רפואי, שמור את מיכל המוצר או את התווית שלו בהישג יד. יש לקרוא את התווית 
אבק/עשן/גז/רסס/אדים/תרסיס. לבש כפפות מגן. הסר בגדים מזוהמים ושטוף לפני שימוש חוזר. לפני השימוש. המנע משאיפת 

אם העור מגורה או שמופיע בו פריחה, פנה לסיוע/ייעוץ רפואי. פנה התכולה/האריזה בהתאם לרגולציות 
  המקומיות/אזוריות/לאומיות/בינלאומיות.

יש לקרוא את הוראות הבטיחות . גהות ואיכות הסביבה בישראל, חותיישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטי
  , ולנהוג על פיהן.המוצר וכן על גבי תווי *,6477מוקד המומחים אותו ניתן לקבל ב המופיעות בגיליון הבטיחות )MSDS( והאזהרות

  
 

  הערות כלליות

בעלת מערכת משולבת העומדת , 8488ד .אינטרגאמא נתניה תבנין  6מאיר אריאל , 520038613פ .מ ח"על ידי טמבור בע מיוצר
י מכון "ואשר מאושרת ע ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 

  .התקנים הישראלי

והלחות  10°c-ל אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור. אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת
השמה נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש ב. השגת התוצאות הרצויות מותנית 85%היחסית מעל 

לפני השמת המוצר, כי הוא אכן מיועד למטרות השימוש בו וכי המשטח האמור להיות מיושם ותשתיתו מתאימים ליישום , לוודא
  .-+/ 2%יש לעגן המוצר בעת הובלתו ברכב ולנסוע בזהירות. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  המוצר.

  
  
  

 ! שימו לב
  www.tambour.co.il: ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה, הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת
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