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 גמר אקרילי לבן ע"ב מים לשימוש פנימי. המוצר: רתיאו

מצהיב, גימור מט, , אינו איטום גבוה רלשימוש ופנימי, ייבוש מהיר, אלסטי, טוב לשימוש אנכי, כושמאפיינים: 

 מעלות צלזיוס. 100 -בעל אפקט אנטי קורוזיבי, עמיד בחום עד כ

 לבטיחות בריהוט וצעצועי ילדים. EN 71-3 ONORMהמוצר ידידותי לסביבה ובעל תקינה אירופאית 

 + לבטיחות בחומרים מזהמים נדיפים.DELV1104875A Aלמוצר תקינה נוספת צרפתית 

 DIN 53160-2 -ו DIN 53160-1ותקנים גרמניים 

 , לשימוש פנימי. פנים תלשימוש על עצים רכים וקשים, רהיטים, מטבחים, חלונות עץ, דלתו םמתאי שימוש:

 (±50 (גר'/ליטר  1160 משקל סגולי:

 ±) 1.5)  42.9%אחוז מוצקים: 

 גרם/מ"ר 150-300 :ר"למ כמות

  40%-80% –, לחות C025-15 -רטורה טמפ :בזמן היישום תנאי הסביבה

 .הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר שנה מיום חיי מדף:

  שיטת עבודה:

 .חומרערבב היטב את ה .א

 יש להימנע מכניסת אוויר בעת הערבוב. .ב

 מגיע מוכן לעבודה. .ג

 10%ביישום בהברשה או רולר ניתן לדלל במים עד 

 20%עד  10%ביישום בהתזה ניתן לדלל במים 

 

 :יישום המלצות

 .12%-15% העץ של לחות אחוז .א

 יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק וחומרים מפרידים אחרים. .ב

 

 :הוראות עבודה

 ונקה משאריות. 120-150ליטוש העץ בנייר ליטוש גרעין  .1

מיקרון,  150-200, עובי שכבה מגוון אדלרגמר אקרילי או  55030יסוד אקרילי לבן  –שכבה ראשונה  .2

 שעות .  6זמן ייבוש 

 ונקה משאריות. 220-240לאחר הייבוש לטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין  .3

 שעות 24, זמן ייבוש מגוון אדלרגמר אקרילי  –שכבה שניה  .4
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 הערות:

 יש ליישם רק לאחר ייבוש מלא של הצבע ובגוון תואם לצבע. –שימוש בחומרי איטום  .א

 למערכת אחרת על בסיס מים יש לנקות היטב את האקדח צבע.במעבר בין גמר אקרילי מגוון אדלר  .ב

 

 

 : C20⁰ -בזמני יבוש 

 שעה 1ייבוש לאבק :       

 שעות 3ייבוש למגע :       

 שעות 24        :ייבוש סופי 

 בשמש ישירה.אסור לייבש מהיר 

 

  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, בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. 

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


