
 

 ולפנות  זורמים  במים  היטב לשטוף יש לעיניים  החומר  בין מגע של במקרה . היטב המקום את ולאורר מגן  משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן.  עופרת מכיל אינו חומר :ובריאות בטיחות  זהירות אמצעי 

 ל"הנ  בהמלצות לראות אין:  כלליות  הערות  .נירלט  י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב אין  .ילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא  ,היטב סגורה האריזה  את לשמור  יש  .רפואי לייעוץ

ל  * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקוב . ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת לייעוץ תחליף

 כאחריות  זאת לפרש אין.  ביותר  אמינים  והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע  ,בדיקות על מבוססים,  כאן המובאים וההמלצות  הנתונים כלמכושר הכיסוי המירבי.    75%  -להניח כי הוא מהווה כ

 . מוקדמת  הודעה ללא הנתונים  את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו  שומרים אנו . לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על,  בלבד המוצר  איכות  על היא אחריותנו .  מרומזת או מפורשת , כללית
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 תיאור המוצר 

צבע עליון אטום על בסיס מים, בגימור משי מהודר, מיועד לצביעת משטחי  

גבוהה   עמידות  בעל  ליישום,  ונוח  קל  אוניאור  ולקירות.  ומתכת שונים  עץ 

פנים   בתנאי  תו  במיוחד  בעל  מעולה.  השתטחות  ובעל  מטפטף  אינו  וחוץ, 

ירוק, אינו מכיל ממיסים מזיקים ואינו פולט כימיקלים מזיקים, ולכן מתאים  

במיוחד לצביעת חדרי ורהיטי ילדים ומתקני שעשועים. מתאים גם לצביעת  

 ריהוט, גדרות, משקופים, דלתות, ארונות וכו'. 

 הכנת השטח 

מגולוונת: חלודה,    מתכת  מאבק,  ונקיים  שלמים  השטח  שפני  לבדוק  יש 

שמנים ומכל לכלוך אחר לפני הצביעה. יש לצבוע בצבע יסוד מתאים ) יסוד  

נירלט(.     DTMאו    503פנולי   מים של  / חלוד:על בסיס  יש    ברזל שחור 

ושמנים   אבק  לכלוך,  ולהסיר  פלדה  מברשת  באמצעות  חלודה  להסיר 

)יש להמתין לייבוש מלא של המדלל לפני הצביעה(,    032באמצעות מדלל  

יש ללטש    עץ צבוע: לפני המשך צביעה.    503לאחר מכן ליישם יסוד פנולי  

קלות את הצבע הקיים. פגמים במידה וישנם, יש לתקן עם שפכטל לעץ של  

ו סינטטי.  נירלט  ראשון  יסוד  חדש:לצבוע  עד   עץ  העץ  פני  את  ללטש  יש 

לחלוטין חלקים  שטח  לפני  צבוע:.  הגעה  ולכלוך,    קיר  מאבק  לנקות  יש 

חורים   לתקן  יש  השטח  לפני  קל  ליטוש  ולבצע  רופפים  צבע  חלקי  להסיר 

בקירו  לצבעוני  מקשר  ביסוד  לצבוע  יש  חוץ.  אלטק  עם  או  ופגמים  פנים  ת 

חוץ.     2Xבפריימר   חדש:  בקירות  שפכטל  קיר  עם  הקיר  את  להחליק  יש 

יש   מכן  לאחר  חיצוניים(,  )לקירות  חוץ  ואלטק  פנים(  )לקירות  בונד  גולד 

 ליישם יסוד מקשר.   

 יישום  הוראות

שכבות עד לכיסוי מלא באמצעות מברשת, רולר או התזה. יש    2יש ליישם  

 להוראות. לדלל בהתאם 

 ניקוי 

 כלים וידיים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש. 

 

  

 

 גימור

 RALזהב, גווני מניפת נירלט ומניפת  גוון:
 משי  גימור:

 נתונים טכניים 

וחומרים  תערובת    מכיל: מים  בסיס  על  אקרילית 

 . מינרלים

וקירות    דילול: עץ  גבי  על  את    ישביישום  לדלל 

ביישום על מתכת: אין    מים.   15-20%  -בכהצבע  

 לדלל. 

 . ליטרמ"ר /  7 -* כ  :מירבי כושר כיסוי
 

 הגבלות 

ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת   אין 

וכאשר צפוי גשם בטווח של  מעלות צלזיוס,    7  -ל

 שעות.  72

 זמני ייבוש

 שעות  2-3:  בין השכבות

 שעה  1למגע: 

 שעות  24 ייבוש סופי:

  80% -מעלות צלזיוס ו  20)בתנאי אקלים של 

 . לחות(

 

 אחסנה 

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.  24

 אריזות 

 ליטר   4.5, 0.75

 


