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 פוליאסטר מריחה שחור ,דו רכיבי לשימוש פנימי. המוצר: רתיאו

 חדירה והיצמדות גבוה לעץ גם בטמפ'   רמילוי גבוה, מרקם קרמי, ייבוש מהיר ליישום, כושכושר מאפיינים: 

 .DEVL1104875A+ בהתאם לתקן Aשמנים טבעיים וחומצות דרגה  בנזין, עמיד בפני מים, גבוהה.            

 מילוי פגמים בעץ וברהיטים לשימוש פנימי.ל שימוש:

  C010 מעל רטורה טמפ :בזמן היישום תנאי הסביבה

 .המקורית ובמקום קרירצור באריזתו מיום היי שנה חיי מדף:

  שיטת עבודה:

 .מיכלערבב היטב את ה .א

 .הפוליאסטר חלקים של 100ערבב היטב בכלי נפרד  .ב

 חלקים של מקשה לפוליאסטר. 1-4הוסף  .ג

 ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה. .ד

 20°C.  -ב דקות 2-6 -עמידות התערובת : כ .ה

 :יישום המלצות

 שייף את משטח העבודה: .א

 150-100נייר ליטוש גרעין  -עץ רך 

 180-150נייר ליטוש  -עץ קשה 

ולייבש אותו )יש ליישם את החומר זמן קצר אחרי הליטוש  יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק .ב

 בכדי לקבל כושר היצמדות גבוה יותר(.

 שעות . 5פוליאסטר מריחה ,זמן ייבוש –שכבה ראשונה  .ג

 הליטוש המתאים ונקה מאבק.שייף את מקומות המילוי בנייר  .ד

 התזת צבע מגוון כיסוד ושכבה נוספת כגמר. –שכבה שניה  .ה

 :הערות

 דקות. 2-5אורך חיי התערובת  .א

 מספר רב של שכבות.לשימוש בשכבה עבה יש ליישם  .ב

 מקשה מעכב את הידבקות החומר ומאריך את זמן הייבוש. חלקים של 4-שימוש ביותר מ .ג

 .במיוחד בטמפ' נמוכות והמשטח נשאר דביק לאורך זמן הייבוש מאריך את זמןמקשה  1%-שימוש ב .ד

 

 :לחות 50%ו  C 20⁰ -בזמני יבוש 

 דקות 30 ייבוש לשיוף:

 שעות 5 :יישוםייבוש ל
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  הוראות בטיחות :

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

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

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

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

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


