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 מוכן לשימושמגוון )בייץ( על בסיס מים 
 .ע"פ מניפה / קטלוג / התאמה לצביעת עץ )שטיפה( בגוונים שונים בייץ מוכן לשימוש המוצר: רתיאו

 של נקבוביות העץ, צריכה נמוכה, אחידות בגוון ושקיפות מצוינים. צביעהמאפיינים: 

 יוון העץ לסוגים שונים של רהיטים.ג שימוש:

 (0.1 ±גרם/ליטר ) 970משקל סגולי: 

 

 

 (2 ±) 27%אחוזי מוצקים: 

 גרם לכל שכבה 120-140 כמות למ"ר:

  70%-50% –, לחות C025-15 -רטורה טמפ :בזמן היישום תנאי הסביבה

 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר. 10 חיי מדף:

 

 

  יחס ערבוב:

 מוכן לשימוש על בסיס מים

 :יישום המלצות

 180ליטוש בנייר גרעין  – הכנת העץ .1

 שעות וליטוש חוזר 3-4הרטבת העץ עם ספוג, המתנה של  .2

 )ראה שיטת יישום בהמשך(יישום הבייץ  .3

 משתנה לפי סוג העץ והגוון –התזת יסוד שקוף פוליאוריטני / אקרילי  .4

 ליטוש .5

 משתנה לפי סוג העץ והגוון  –התזת לכה פוליאוריטני / אקרילית  .6

 

 

 שיטות יישום:

 התזה .א

 התזת כמות בייץ על העץ )הצפה( .1

 ניגוב במטלית "קימברלי" / מטלית לחה )ספוג משאיר סימנים( .2

 הברשה במטלית / מברשת .ב

 הצפת המשטח עם כמות רבה של בייץ .1

 ניקוי משאריות בייץ ע"י ניגוב במטלית לחה .2
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 מוכן לשימושמגוון )בייץ( על בסיס מים 
 

 : C20⁰ -בזמני יבוש 

 שעות 8-12 :סופיייבוש 

 

 הערות:

 , לפני ביצוע העבודה, להכין דוגמא על אותו עץ ובאותה הלכה.חובה תמידלבחינת הגוון הסופי,  .1

 C 021 -שעות בטמפ' של 12, זמן ייבוש הוא מינימום 1:3בדילול של  .2

ירוקים מתוך -כתוצאה מחומציות העץ ואז יופיעו כתמים שחרחרים הריאקצי בישום הלבנה על עץ אלון תיתכן .3

 הפורים

 

  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 


