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 לצבעים פסטליים, מטאליים, פנינה, לציפוי שקוף HSשכבתי -צבע דו :המוצר תאור

 שכבתית.-מתאים לשיטת צביעה דו שימוש:

  מאפיינים:

 קל ליישום -
 יוצר משטח מט אחיד -
 שקיפות וכיסוי מצויינים -
 לאחר יישום הלכההברקה גבוהה  -
 אסתטיקה גבוהה ומצויינת לזמן ארוך -
 או יסודות.\חלקים ישנים ו ניתן ליישום על: -

 

או  MACFROFANלצביעה על חלקים ישנים, מומלץ להשתמש לפני הצבע בכל פילר  הכנת השטח:

04190-04004 GREEN TI FILLER.יש להסיר צבעים רופפים . 

 .400או בנייר יבש  600-800לטש את היסוד בנייר רטוב: 

 .SILICONE REMOVER SLOW 00695שכבתי, נקה בעזרת מסיר שומנים -לפני יישום הצבע הדו

 

  :פנינה\לצבע מטאלי יחס ערבוב

 משקל נפח חומר

או \מטאלי ו BSBשכבתי -צבע דו
 פנינה

1000 1000 

 800-1000 800-1000 טינר 0741

 לצבע פסטלי: יחס ערבוב

 משקל נפח חומר

 1000 1000 פסטלי BSBשכבתי -צבע דו

 600-800 600-800 טינר 0741

 

 DIN\4: 14-15צמיגות החומר 

 ריסוס עבודה:שיטת 

 בר 4, לחץ אוויר: 1.2-1.5דיזה  :AIR CAP: : סוג אקדח

 בר 2-2.5, לחץ אוויר: 1.3דיזה  :HVLPאקדח                     

 מלאה.בנה שתי שכבות דקות ואחת  מספר שכבות:

 מיקרון 20-25 עובי החומר:
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 מיקרון 20מ"ר,  8.9-9ליטר =  1 כיסוי תיאורטי:

 מיקרון 20מ"ר,  8.5-9ק"ג =  1                       

 מעלות: 20-זמני יבוש :  ב

 שעות. 24דקות, עד  20-30לפני צביעת הלכה, המתן כ

 

 ליטר 1-2.5 אריזה :

 משתנה גוון:

 חודשים 12 חיי מדף:

 PT9021 ניקוי הציוד:

 

  הוראות בטיחות :

 גהות ואיכות הסביבה בישראל. הבהתאם לתקנות הבטיחות,  יעשותהלצריך יישום ושימוש במוצר 

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

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

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

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05 בטמפרטורה שבין

 

 

 


