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  קוד מוצר:

390-XXX חלק א 

 חלק ב   390-890

 

 תיאור המוצר: 
  .פלדה וגלווןליישום ישירות על  אנטיקורוזיבי  ועליון   המשמש יסוד, צבע פוליאורתני, דו רכיבי

 מכיל פיגמנט אנטיקורוזיבי צינק פוספט. מוצר בעל עמידות מעולה .

 

  :מיוחדות תכונות

  רב עובי 

 מהיר ייבוש 

 ם ליישום על פלדה וגלווןמתאי 

  ללא הגבלת זמן-לשכבה נוספת של עליון פוליאורתני  מקסימאליזמן המתנה 

 .עמידות חוץ מעולה 

 בחשיפה לקרינת  שמירה מרבית על גוון וברק מקורייםUV. 

.  

 

  שימושים:

  4 תעשייתית קלה  מתאים לסביבהC 12944 -בהתאם ל ISO  כצבע יחיד בה הוא משמש
 . בעיםהצ במערכת

  5 ימית ותעשייתית כבדה  לסביבהמתאיםI C   וM 5C 12944 -בהתאם ל ISO  במערכת דו
 בה הוא משמש כצבע עליון רב עובי . פוליאורתן  –שכבתית אפוקסי 

  משמש כצבע יחיד על פלדה מגולוונת לסביבה ימית ותעשייתית כבדה 

 

 

   נתונים טכניים:

 RALגווני  גוון:

 משי  :C 060-ברק ב

 50%ים בנפח: אחוז מוצק

  מיקרומטר 75-150 לשכבה: מומלץ עובי פילם יבש

  -3.3 6.7 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

  10ץ : מדלל קי   11מדלל חורף : מדלל מומלץ:

 חלק ב' 1חלקי א'/  4 יחס ערבוב בנפח:

 מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים  חודשי 24  חיי מדף:
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 :מיקרון יבש( 150)עבור שכבה  זמני ייבוש

 C 0 10 C 0 52 C 0 53 

 שעות  0.5 שעה  1.5 שעות  3 ייבוש למגע

 ימים  2 ימים  4 ימים  7 יבוש סופי 

 שעות 3 שעות 6 שעות 12 שינועליבוש 

המתנה לשכבה 
 ,מונוגלס נוספת של 

 מינימום

 שעות 2 שעות 4 שעות 10

המתנה לשכבה 
נוספת של  מונוגלס, 

 : מקסימום

ללא 
 הגבלה

 לא הגבלהל ללא הגבלה 

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 

 
 פלדה:

יש להשחיז ריתוכים . יש להסיר גריז לכלוכים שומניים  וכל חומר זר עד  לקבלת פני שטח נקיים 
 יש להחליק קצוות חדים.  ולהחליקם , כ"כ 

לפי התקן השבדי, ולעומק  Sa-2.5חספוס פני השטח יעשה  באמצעות התזת גרגירים לדרגה 
 מיקרון לפחות.  30-50של  חספוס

 מיקרון. 300בשתי שכבות : אפשרי ייושם ישירות על הפלדה . עובי כולל  FDמונוגלס 
אפוקסי עשיר אבץ, כגון : ניתן גם ליישם צבע זה כשכבה עליונה מעל יסוד או ביניים אפוקסי 

 , מולטיפוקסי. סולקוט ועוד80אקופוקסי , 810, מולטיפסט 60אקופוקסי 
 

 :גלוון 
ניקוי המתכת המגולוונת משמנים, חלודה וכל חומר זר אחר. יש לבצע התזת גרגירים בלחץ מתון ) 

 מיקרון לפחות.  20עד עמימות מוחלטת של ברק הגלוון וברמת חספוס של  "שטיפת חול"(

 בהתאם למפרט  מאושר  FD שכבות של  מונוגלס 1-2מערכת הצבע : 
 

 קירות בטון:
יוסרו באמצעות ולכלוכים זרים. שומנים  שכבות רופפות  יות נקיים מאבקפני הבטון חייבים לה 

 לקבלת פני שטח ניטראליים. קפדנית במי ברזדטרגנטים ושטיפה  
עד לקבלת פני בטון מקוריים ויציבים. בבטון חדש יש   בדיסק יהלום יש לחספס את פני השטח  

 יום לפחות. 28לבצע אשפרה של 
אטמוספרות לפחות להסרת מלחים והמתנה של  150רצוי  לשטוף את פני הבטון במים בלחץ של  

 .6-10של  PH -שעות. יש לוודא שפני השטח יהיו ב 48
בעובי  SLיישום יסוד אפיקטלק מערכת מומלצת : החלקת הבטון עם חומרי החלקה מאושרים ,  

 . FDשל מונוגלס  שכבות 1-2ועוד  ןמיקרו 100-200
 
 

 



 

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

 FDמונוגלס 
 

 

  : שיטת הצביעה

קוטר  לחץ אטמ' אופן הצביעה
 הנחיר

אחוז  מדלל
דילול 
 בנפח

קיץ:מדלל  - - הברשה/גלילה
10  

חורף 
  11:מדלל 

5% 

 3-4 התזה רגילה
 אטמוספרות 

קיץ:מדלל  
10  

חורף 
 11:מדלל 

10-20% 

 -PSI  3000   "0.021  התזת איירלס
0.015 

קיץ:מדלל 
10  

חורף 
 11:מדלל 

0-5% 

 

 : מדלל לניקוי
 21או מדלל  11מדלל 

 

 : הערות בקשר לצביעה
 לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

 .%85 -ובלחות הגבוהה מ C 010-אין ליישם בטמפ' נמוכה מ

 אין לצבוע לפני גשם העלול לרדת לפני הייבוש הסופי 

 הצבע מיועד לשימוש מקצועי בלבד 

 

 אמצעי זהירות: 
יש ות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. ש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחיישום ושימו

אותו ניתן לקבל במחלקת  -לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 המוצר.  וכן על גבי תווי 04-9877483טלפון:  -הבטיחות של טמבור

מיגון יעילים למניעת מגע בעור . אין לנשום  יש להצטייד באמצעיהרחק מאש וניצוצות. צבע דליק. 
של מקום  יעיל לא למאכל. יש לדאוג לאוורור את אדי הצבע יש להצטייד במסכה ייעודית . 

 .ראה גיליון בטיחותדה. העבו
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 הערות כלליות: 
אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה 

* לצורך קבלת הנחיות נוספות. 6477וצרת טמבור.  ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון מוצרים שאינם מת
אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם 

להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע 
/+.  - 2%כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד נאות של 

טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור 
ן בשינויים שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכ

 מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. 
 

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

 
מעלות והלחות היחסית מעל  35מעלות או מעל  10-* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל

85%  
  
 *6477סף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: למידע נו 

 

 .520038613מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה 

 תקנים הישראלי ואשר מאושרת ע"י מכון ה ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001לתקנים 

 8488, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 6כתובתנו: מאיר אריאל 

 www.tambour.co.ilכתובתנו באינטרנט: 

 

  27.01.2022 -ודכן בע
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