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  אקרינול סופרקריל
  

  צבע אקרילי איכותי על בסיס מים להגנה מפני עובש ופטריות
    :תכונות

  .ללא עופרת וכרומטים, ניתן לרחיצה, ללא ריח לוואי, מגן בפני עובש ופטריות

     :שימושים
  בות יחסיתלצביעה פנימית של קירות ותקרות בחדרים הנגועים או עשויים להיות נגועים בעובש לעתים קרו

  עץ, טיח אסבסט צמנטי, בנוסף מתאים לצביעת משטחי בטון).חדרי מגורים ועוד, מטבח, חדרי אמבטיה(

  .ומשטחים הצבועים בצבעים מדוללים במים

  :נתונים טכניים
  גווני פסטל של מניפת הספקטרום 400-ל Pבסיס  724-002, לבן 724-001 :קוד מוצר

  סטל של מניפת הספקטרוםגווני פ 400- ל ופסטל לבן :גוון

  מט  : ברק

  )בשתי שכבות(ליטר / ר "מ 6-7  *:כושר כיסוי מחושב

     .מים וסבון :לניקוי  מים :בזמן הצביעה  :דילול

  שעות 24 :המתנה בין שכבות  שעות 3 :ייבוש קשה  שעה **:ייבוש למגע  :זמני ייבוש

  ימים 7:רחיצת הקירניקוי וייבוש ל

  חודשים 24  :חיי מדף

  כמות למשטח    גודל אריזה  :ת למשטחכמו
    80  ליטר 5  

   576  ליטר 1  

 :הכנת השטח ומערכת הצבע
  :נגועים בעובששטחים פנימיים 

  אך אין הוא משמיד את אלו , מונע גידול עובש ופטריות על שטח נקיאקרינול סופרקריל : לתשומת לב

 . יש לנקותו היטב לפני הצביעה, נגוע כבר במידה והשטח המיועד לצביעה, לפיכך. הנמצאים כבר על השטח

  תמיסת ראה הוראות שימוש ל(מהולה במים  ק'תמיסת פונגיצהניקוי ייעשה על ידי שטיפת השטח ב
 לאחר הכנת השטח כמפורט  .ניתן לגשת לצביעה רק לאחר שהשטח נשטף היטב במים והתייבש). ק'פונגיצ

  . לא נגועים בעובשניתן להמשיך בצביעה כנדרש לגבי משטחים , לעיל
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    :שטחים פנימיים לא נגועים בעובש
  :צמנט- טיח או אסבסט, בטון

צבעו שכבה ראשונה של . 2000בדבק שפכטל במידת הצורך תקנו פגמים . ערבבו היטב את הצבע

אקרינול סופרקריל שכבות נוספות של  2צבעו . מים והמתינו לייבוש 20% -מדוללת באקרינול  ופרקרילס
  . מים 15%-5%ת במדולל

  :שטחים מסוידים

צבעו שכבה . 2000בדבק שפכטל תקנו פגמים . רופף מתקלף או שכבות עבות מדי, הסירו כל סיד חופשי

מדולל אקרינול  סופרקרילשכבות נוספות של  2צבעו . מדולל במים והמתינו לייבוש בונדרול סופראחת 

  .במים

  :אופן הצביעה
  .בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה

ליטר אובלית  5באריזת . (טבלו את הרולר בצבע ולאחר מכן הסירו ממנו את עודפי הצבע :צביעה ברולר

  . צבעו שכבה עבה ונדיבה).  ניתן לטבול את הרולר ישירות בתוך האריזה

  .וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי מלא של הקיר

בשטחים פנימיים הסובלים מבעיית לחות ורטיבות יש לטפל ולתקן את הליקויים לפני הצביעה : הערה 
  .בסופרקריל אקרינול

 . מים וערבבו היטב 15%דללו עד  :פד/ צביעה במברשת 

  :ניקוי כלים ואחסון
שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו . ודהנקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העב

  .אחסנו במקום מקורה ומאוורר. את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר

    :והוראות בטיחותאזהרות 

הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות , הצבע אינו למאכל

את המידע המדויק עבור  . הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. מיוחדות

  ).MSDS(המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות 
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  :הערות כלליות
והלחות היחסית מעל  c 10° -או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל/אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו

השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום . ינואסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על יד. 85%

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד . נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש

  . למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם . צטברו במשך השניםהנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שה

  .או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו

מומחיות הצובע ותנאי , גוון הצביעה, אופן הצביעה, פני השטח: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים* 

 .מכושר הכיסוי המחושב 75% -מקובל להניח כי הוא מהווה כ. מזג האויר באתר

  .לחות יחסית 65% -ו  c 25° - ב** 

  .שנות אחריות 7, תו ירוק

  .ISO 9001 - מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל

  


