פוליאור

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת בגימור מט-משי מהודר.
תכונות:
נוח לשימוש ,אינו מטפטף ,מעניק כיסוי מושלם ,עמיד במיוחד ,אינו מכיל עופרת וכרומטים ולכן מתאים
לצביעת רהיטי ילדים .הצבע חלק במיוחד ובעל גימור מהודר.
שימושים:
לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ ומתכת :רהיטים ,דלתות ,חלונות ,גדרות ,ריהוט גן וכד' .מתאים
גם לפורמייקה ופלסטיק.
נתונים טכניים:
קוד מוצר:
גוון:

487-XXX

לבן 16 ,גוונים מוכנים ו 1,200 -גווני מניפת ספקטרום

ברק :משי
כושר כיסוי מחושב* 10 6-8 :מ"ר  /ליטר
דילול :בזמן הצביעה :טרפנטין מינרלי טמבור לניקוי :טרפנטין מינרלי טמבור
זמני ייבוש:

ייבוש למגע** 2-3 :שעות

חיי מדף:

 24חודשים

כמות למשטח :גודל אריזה

ייבוש קשה 8 :שעות

כמות למשטח

 4.5ליטר

100

 2.4ליטר

210

 0.75ליטר

576

 0.25ליטר

1440
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המתנה בין שכבות 24 :שעות

הכנת השטח ומערכת הצבע:
עץ חדש בלתי צבוע:
לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש .החליקו את המשטח בנייר לטש ונקו מאבק .לגימור חלק ואטום:
צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ מדולל בכ 30%-50%-טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו  24שעות לייבוש.
מלאו חורים וחריצים במרק  PVAו/או בדבק שפכטל ) 2000לשימוש פנימי( .שייפו בין השכבות .צבעו 1-2
שכבות יסוד סינתטי לעץ ,המתינו  24שעות בין שכבה לשכבה .לטשו את המשטח וצבעו  1-2שכבות
פוליאור ללא דילול .ניתן לצבוע ישירות על העץ  2שכבות פוליאור לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ.
עץ צבוע במצב לא טוב:
הסירו את כל הצבע הקיים בעזרת נייר לטש או בעזרת מסיר צבע טמבור .נקו היטב ,מלאו חורים וחריצים
במרק  PVAו/או בדבק שפכטל ) 2000לשימוש פנימי( והמתינו לייבוש מלא .לטשו לקבלת משטח אחיד,
חלק ונקי .צבעו  2-3שכבות פוליאור.
עץ צבוע במצב טוב:
החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש .במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק  PVAו/או בדבק
שפכטל ) 2000לשימוש פנימי( והמתינו לייבוש מלא .לטשו לקבלת משטח אחיד ,חלק ונקי .צבעו 2-3
שכבות פוליאור.
במידה וצובעים פוליאור על רקע כהה מאוד של צבע קודם ,מומלץ ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה.
עץ צבוע בלכה או פוליטורה:
הסירו ביסודיות את הלכה  /הפוליטורה בעזרת נייר לטש או בעזרת מסיר צבע טמבור .בנוסף ,הסירו כל
לכלוך ,שומן אבק וכל חומר זר אחר .צבעו  2שכבות פוליאור.
מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב:
הסירו חלודה ,קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת
טרפנטין מינרלי טמבור .צבעו  1-2שכבות יסוד בזק טמבור והמתינו לייבוש מלא .צבעו  2שכבות פוליאור.
במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל ,ניתן לנטרל את החלודה
באמצעות ממיר חלודה טמבור ,לאחריו צבעו  1-2שכבות יסוד בזק טמבור והמתינו לייבוש מלא .צבעו 2
שכבות פוליאור.
מתכת צבועה במצב טוב:
שייפו קלות בנייר לטש .הסירו כל לכלוך ,אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו לייבוש מלא.
צבעו  1-2שכבות פוליאור.
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קירות:
טיח חדש )לשימוש פנימי(:
הטיח חייב להיות בן חודש ימים לפחות .החליקו את משטחי הטיח ,מלאו חורים וחריצים בקלסימו  .Xצבעו
בבונדרול סופר או בשמן איטום לעץ מדולל ב 30% -טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו  24שעות לייבוש.
החליקו את הקיר במרק  PVAאו בדבק שפכטל  .2000מרחו יסוד סינתטי לעץ מדולל  10%-15%טרפנטין
מינרלי טמבור והמתינו  24שעות לייבוש .צבעו  2שכבות פוליאור.
טיח ישן צבוע )לשימוש פנימי(:
החליקו את הקיר בנייר לטש וצבעו  2שכבות פוליאור.
שימו לב :בגוונים אדומים ,צהובים וכתומים מבסיס  Aו , D -יש ליישם שכבה אחת של פוליאור משי בגוונים
מוכנים אדום ,כתום או צהוב )בהתאם לגוון הנצבע(.יישום שכבה אחת של פוליאור בגוון מוכן כצבע יסוד
מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון .לאחר מכן יישמו פוליאור משי על פי
ההנחיות.
אופן הצביעה:
הצבע מוכן לשימוש .למרות מראהו הסמיך ,פוליאור אינו דורש דילול אלא בחישה נאותה בלבד .בחשו
היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת  /רולר :במידת הצורך דללו במעט )עד  (5%טרפנטין מינרלי טמבור.
צביעה בהתזה :דללו את הצבע במדלל  1-32או במדלל .18
ניקוי כלים ואחסון:
נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה .שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו
את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום מקורה ומאוורר.
אזהרות והוראות בטיחות:
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה בישראל .יש לקרוא את
הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות ) ,(MSDSאותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של
טמבור .טלפון 04-9877483 :וכן על גבי תווי המוצר .הרחק מאש וניצוצות .לא למאכל .יש לדאוג לאוורור
נאות של מקום העבודה .בהתזה אין לשאוף את האדים.
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הערות כלליות:
אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 -השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל10° c -

והלחות היחסית מעל  .85%בצביעת תשתיות של עץ ומתכת ,יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין.
אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של
המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש .על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת
השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים .אנו שומרים לעצמנו את הזכות
לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.
צבעים סינטטים נוטים עם הזמן לשנות את הגוון.
למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע – קו ייעוץ חינם של טמבור1-800-321-321 :
* 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.
** ב 25° c -ו 65% -לחות יחסית.
מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל.ISO 9001 -
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