
 
 
 
 

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

 -בל להניח כי הוא מהווה כ. *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקוספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת
 ת.מרומז או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין. ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל מכושר הכיסוי המירבי.  57%

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

 

 

 עץ ומתכת
 

 

/0 לכה על בסיס מים
02

/0
1

 

 

 תיאור המוצר
לכה אקרילית שקופה על בסיס מים, השומרת על המראה הטבעי של העץ 

וריקבון. ללכה עמידות בפני פגעי ומעניקה הגנה כנגד חדירת מים, פטריות, עובש 
 מזג האוויר וללא ריח לוואי.

מיועדת לצביעת דלתות, משקופים, פרגולות, רהיטי גן, תריסי עץ ועוד. הלכה 
מיועדת כשכבה אחרונה על גבי לזור מגן לעץ או כשכבה ראשונה ושנייה ישירות 

 על העץ בשימוש פנימי. 
י מזג אינו מקנה הגנה מספקת בפני פגעיישום לכה שקופה )לא מגוונת( חשוב! 

 האוויר, ולכן יש ליישם תחילה לזור מגן לעץ מגוון.
 

 הכנת השטח

 יפי העץ וליצירת משטח חלק.זיש ללטש קלות להסרת עץ חדש: 

יש להסיר שכבת עץ רקובה )אפורה( ע"י ליטוש עד לקבלת מראה : וצבוע עץ ישן
עובש ופטריות יש להסיר ע"י אקונומיקה ומים, שטיפה במים נקיים  העץ הטבעי.

 וייבוש מלא.

 

 יישום הוראות

לפני היישום. רצוי לנסות  כהיש לבחוש היטב את הלבמברשת, רולר, התזה או פד. 
הגוון תלוי גם   הכהות המתבקשת. תחילה בפינה נסתרת או על לוח עץ לבדיקת 

לאחר  תהיה שקופהבאריזה וביישום, אך  תחלבי יתנרא הלכהבסוג העץ הנצבע. 
שכבה הראשונה השכבות. יש ללטש קלות להחלקה לאחר  2-3הייבוש. יש ליישם 

 )הגורמת לסיבי העץ להתרומם(. 
 

 ניקוי

  במים פושרים מיד לאחר תום השימושניתן לנקות  וידיים כלים

 

  

 

 גימור
 גווני מניפת לכה מים 2שקוף +  גוון:

 או מט משי גימור:

 נתונים טכניים

 מים. %/0 -יש לדלל בכדילול: 
מ"ר 0  ליטר בשכבה  02-03 -* כ :מירבי כושר כיסוי

 אחת על עץ חדש )מותנה בספיגת העץ(.
 

 הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת 
, מעלות צלזיוס /3או מעל  מעלות צלזיוס /0 -ל

 שעות. 52של וכאשר צפוי גשם בטווח 

 זמני ייבוש

 כשעתיים  ייבוש בין השכבות:
 כחצי שעה ייבוש למגע:
 שעות 22ייבוש סופי: 

 לחות. %/0-מעלות צלזיוס ו /2בתנאי אקלים של  

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 22

 אריזות
 ליטר 00,  3, 57./

 


