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 .ע"ב מים לבן / שחור / מגוון דו רכיבי גמר המוצר: רתיאו

ט על ברק מ שומר ,עמידות גבוהה לשריטות Soft touch פנימי,ע"ב מים לשימוש דו רכיבי  גמרמאפיינים: 

 ., עמידות מצוינת לאורותאצבעסימני עצמי, עמידות גבוהה ל קבוע לאורך זמן, יכולת "ריפוי"

 מתאים לשימוש על עץ מלא / פורניר הצבוע בצבע יסוד. שימוש:

 ,, מקלחותםשולחנות, מדפים, מטבחי וגימור פנימי החשופים לשריטות כגון : לשימוש על רהיטים םמתאי

  .משרדים, לשימוש על חזיתות ואזורים חשופים, משטחים המשמשים לישיבה

 (±50 (גר'/ליטר  1000-1150 :משקל סגולי

 ±) 1.5)  37.9%מוצקים:  אחוז

 מ"ר/גר' 110-140 :ר"למ כמות

 329503 / ניתן לגיוון ע"פ הזמנה 329501לבן  /32955שחור  גוונים :

  0%8-0%4 –, לחות C025-15 -רטורה טמפ :בזמן היישום תנאי הסביבה

 .C020שעות ב  3מקסימום  אורך חיי התערובת :

 .צור באריזתו המקורית ובמקום קרירהיי שנה מיוםחצי  חיי מדף:

  שיטת עבודה:

 .חומרערבב היטב את ה .א

 .3295__גמר  חלקים של 100העבר למכל ריק ונקי  .ב

 . ADLER 82221חלקים של מקשה  10הוסף  .ג

 דק' לפני היישום. 10ולהמתין  היטב את התערובתיש לערבב  .ד

 מים. 5%בשימוש באקדח התזה ניתן להוסיף  .ה

 

 :יישום המלצות

 .מים או טינר ביסוד יש לוודא כי משטח העבודה צבוע .1

 יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק. .2

 יתר. מליטושונקה משאריות. יש להימנע  280-320ליטוש גרעין לטש את היסוד באמצעות נייר  .3

 .ש' 48גר'/מר', זמן ייבוש  110-140בגוון הרצוי,  3295__של גמר  בלבד יישם שיכבה אחת –גמר  .4

 

 יש ליישם שיכבה אחת בלבד !  *
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 הערות:

 ONORM EN 71-3, DEVL1104875A-A+ , ONORM A 1605-12, ONORM –עומד בתקנים  .א

A 3800-1 , DIN 68861,DIN 53160-1bzw, DIN 531602-2. 

 בשימוש על דלתות פנימיות יש לוודא כי בוצע איטום בחומר אקרילי. .ב

 בלבד וביחס המצוין מעלה. ADLER 82221יש להשתמש במקשה  .ג

 

 

 : C20⁰ -בזמני יבוש 

 שעות 12     ייבוש לאבק : 

 שעות 48        :ייבוש סופי 

 

  בטיחות :הוראות  

 יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. 

 בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.

ה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבוד

יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. 

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


