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מגיע באריזות של:

צבע סינטטי עליון דקורטיבי מבריק
ישלאק יותר עמיד 

תיאור המוצר
צבע דקורטיבי עליון לשימוש פנים וחוץ בגימור מבריק מיועד לעץ, מתכת וטיח. 

צבע יסופק בגוונים לפי דרישת הלקוח.

תכונות מיוחדות
•בעל כוח כיסוי מעולה.

•עמידות חוץ לאורך הזמן.
•הצבע לא מכיל עופרת.

•מגוון רב של גוונים.

שימושים
•מתכת (ברזל).

•גדרות עץ.
•משקופים.

•דלתות.
•רהיטי גן.

•טיח.

נתונים טכניים
•גוון- לבן ובגוונים.

•ברק- מבריק.
•אדהזיה- מינימום 2.

•כוח כיסוי- 10-13 מ"ר /ליטר בשכבת אחד של 40-50 מיקרון יבש.
•אחוז מוצקים- 60%-50%.

•עובי שכבה מומלצת- מינימום 50 מיקרון יבש.
•מספר שכבות מומלצות- 2.

•דילול- ריסוס: 15%-10% במדלל 32, הברשה 5% בטרפנטין.
•ניקוי כלים- מדלל 32, טרפנטין.

•זמן ייבוש למגע- 2-3 שעות.
•זמן ייבוש בין שכבות- 10-12 שעות.

•זמן ייבוש סופי- 24 שעות.
•חיי מדף/אחראיות- 24 חודשים.
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הכנת המשטח 
מתכת:

•יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קלינר או נייר ליטוש).
•יש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך ושומנים.

•יש לצבוע צבע יסוד נגד חלודה.
עץ:

•יש לנקות את משטח העץ מאבק ומלכלוך.
•יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת המרקם הטבעי.

•אם העץ חדש, יש למרוח שמן פשתן.
•יש לצבוע שכבת צבע יסוד לעץ.

הוראות לצביעה
•השגת התוצאה הרצויה מותנית בשימוש וביישום נכונים של המוצר.

•לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים
לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.

•מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
.C10-25º :טמפ' מומלצת לצביעה•

יש לערבב היטב לפני השימוש.
•יש לדלל לפי הצורך.

•יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות צבע פוליגור.

אמצעים אפשריים לצביעה
•מברשת.

•התזה.
•רולר.

•איירלס.

אמצעי זהירות ובטיחות
•יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. 

•יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
•אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות
•יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.

•מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
ISO-9001 לחב' ישראלאק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות•

•בשאילות נוספות אנא פנה ל– טל: 04-8764444
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