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 בשימוש פנים הבית. ,עץל ע"ב מים חד רכיבית לכה המוצר: רתיאו

 בפני שומנים, יישום אנכי)ורטיקלי(, נותנת הגנה תלשחיקה, עמידועמידות טובה  מאפיינים:

בעלת שקיפות  ,מיוחד להגנה מפני דהייה והצהבה מוקדמת UVהמוצר מכיל מסנן  מפני נזקי השמש

 וש פנימי בכלי שייט.ממתאים לשי מעולה והדגשה טובה של טקסטורת העץ.

 , מתאים למשטחים ציבוריים בתי ספר,טיהושינה, ר ילשימוש על מטבחים, חדרי אמבטיה, חדר שימוש:

 .ONORM A 1615-12לפי  II-IV מלונות וכד' ,כל המשטחים בקטגוריה 

 ISO 10993-5 / 10993-12בעל תקן אירופאי לאי רעילות 

 ONORM EN 71-3אירופאי לבטיחות שימוש בצעצועי ילדים בעל תקן 

 +DEVL1104875A Aבעל תקן צרפתי לבטיחות מחומרים מזהמים נדיפים 

 B-s2,d0בדרגה  EN 13501-1בעל תקן אירופאי למעכב בעירה 

 134.112/444.611/6370CEבעל תעודת אישור משמר החופים האמריקאי 

 

 (±30גרם/ליטר ) 1050משקל סגולי: 

 (±1.5) %35.2 : אחוזי מוצקים

  C020 CUP4 ב 170-135  :מד צמיגות 

 שכבה לכל גרם 100 -כ :ר"למ כמות

 מט עמוק-G10: דרגות ברק

 G50                     -מט משי 

G70        -משי 

G90        -משי מבריק 

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

 צור באריזתו המקורית ובמקום קרירמיום היי שנה חיי מדף:

  שיטת עבודה:

 .טרם השימוש לכהערבב היטב את ה .א

 בלבד. 5%הצורך ניתן לדלל במים עד  במידת .ב

 :יישום המלצות

 ולייבש אותו. או חומרים מפרידים אחרים אבק, יש לנקות את משטח העבודה משומנים .א

 . 100-150שייף באמצעות נייר שיוף גרעין  –עץ רך ליטוש:  .ב

 .150-180שייף באמצעות נייר שיוף גרעין –עץ קשה           

 שעות לייבוש. 3,יש להמתין  G70שכבה אחת לכה  –שכבה ראשונה כיסוד יישום  .ג

 .ונקה משאריות 240-320לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין הגמר יישום לפני  .ד

 .שעות 24, זמן ייבוש G70לכה  יישום שכבה נוספת –ר עץ רך/קשה גמ .ה
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 :הערות

 . KUPSA UR5001Tיש ליישם שכבה ראשונה של איזולציה  אבוני וכד'( )טיק,בעצים טרופיים .א

 גר' למ"ר. Aqua resist 30460120 שכבות לכה  2לציפוי פנים ימי יש ליישם  .ב

 מיד לאחר היישום יש לנקות את ציוד הצביעה במים. .ג

 ביישום בהתזה יש לעשות שימוש במסכת הגנה נשימתית תקנית. .ד

 

 

 :C20⁰ -בזמני יבוש 

 שעות 3             ייבוש לליטוש:

 שעות 3  ייבוש ליישום שכבה שניה: 

 שעות  24           ייבוש סופי:          

 

  הוראות בטיחות : 

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

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

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

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

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


