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 מבריק סינטטי K1צבע 
  ע"ב סינטטי לצביעת קונסטרוקציות חיצוניות. מבריק K1צבע   המוצר: רתיאו

 רמסות , מכלי מתכת , שערים, שילדות רכב וכו'. -מיועד לצביעת מתקני מתכת   שימוש:

 סינטטיבסיס : 

 מבריק ברק:

 42 ± 4 – במשקל :אחוז מוצקים

 39 ± 3  –בנפח                          

 DINמ"מ  4שניות ב  20±:  צמיגות 

 0.05±גר'/מר' 0.95(: DIN 51 757משקל סגולי )

 מיקרון 50מ"ר ב  4.5 שטח כיסוי:

 לפי דרישה אריזה :

 לפי דרישה גוון:

 לחות . 75%ועד  C010מעל  : טמפ' הסביבה בזמן היישום

 חודשים באריזה המקורית 18  חיי מדף:

 PT 9021 ניקוי הציוד:

 

  מאפיינים:

 .מתכת מגולוונתברזל שחור  וכושר הדבקות מעולה על  −

 שמירה על הגון והברק בתנאי מזג האוויר. −
 

 
  הכנת השטח:

 
במשטחים קשים,  .2.5ש  עד לדרגה יש לנקות משומנים  וללט UNE 48302בהתאם לתקן  –מתכת 
 .240-260, לטש קודם עם נייר ליטוש גרעין םמלוכלכי

 
בעזרת נייר שיוף  הם שכבה/שתיים של פריימר. במידה ויש שאריות מתכת נקנקה משומנים וייש -אלומיניום

באמצעות נייר ליטוש גרעין  ששהמשטח שומני, לט האל חלד ואלומיניום, בהנח תמתאים לפני היישום. בפלדו
260-280. 

 
 .ניתן לדלל במדלל איטי או בינוני-התזה/איירלס -יישום כגמר
 יש לדלל במדלל איטי.-הברשה                 
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 סינטטי מבריק K1צבע 
 

  שיטת עבודה:

 PT9021טינר  כמות שכבות דיזה )מ"מ( לחץ אוויר )בר( שיטת עבודה

Air / Flow jar 4-5 1.5-1.8 2-3 10-15% 

HVLP 2.5-3 1.3-1.4 2-3 10-15% 

Airless 120-150 0.28-0.33 1-2 5-10% 

 

 

 מעלות: 20-מני יבוש :  בז

 דק' 25  ייבוש לאבק:

 ש'' 10-16  ייבוש למגע:

 

  :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. 

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

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


