
 

 לייעוץ 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 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
 -ל 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. מקוב .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת
. מרומזת 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.  75%

 . 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  עץ ומתכת 

 

12 שמן מגן לדק
/2

01
9

 

 

 תיאור המוצר 
חדירת  מפני  שמן להגנה החודר לעץ, מקנה לו מראה עשיר ועמוק ומגן עליו  

מים, טחב, פטריות ומזיקים למיניהם. השמן מקנה לעץ מראה עשיר בגוון  
 גוונים נוספים.  23שקוף מט, וניתן להשיגו בגוון שקוף + 

משמש לדקים, פרגולות, גדרות, מרפסות, בתי עץ, גגות, רהיטי עץ ועוד.  
השמן מיועד לשימוש על סוגי עץ שונים כגון איפאה, אירוקו, אורן ועוד,  

 העומדים בחוץ וחשופים לפגעי מזג האוויר.

 הכנת השטח 

לפני או אחרי  , יש לנקות כגון אורן עצים המאופיינים ברכות שלהםעץ חדש: 
 ההתקנה בעזרת קלין דק של נירלט.

יש לנקות את העץ מלכלוך, שמנים ואבק בעזרת קלין דק של נירלט.  עץ ישן: 
 עץ צבוע או מצופה לכה, יש לשייף עד לקבלת דרגת עץ נקי. 

 יישום הוראות

  שמן  שכבה רוויה של   יישםהיטב לפני כל שימוש. יש לאת החומר יש לערבב 
להסיר    יש דקות  10 -לאחר כבמברשת, רולר, סמרטוט או התזה.  מגן לדק 

שלוליות ועודפי שמן, ע"י ניגוב באמצעות סמרטוט יבש ונקי, למניעת 
למניעת ייבוש מהיר שיפגום בספיגת השמן לתוך  היווצרות שכבה דביקה. 

 הצהריים.הדק, מומלץ ליישם את השמן בשעות הבוקר או אחר 
דקות את השמן, על מנת לשמור על   15-20תוך כדי העבודה, יש לערבב כל  

 אחידות וגוון השמן. 
על מנת לרענן ולשמור על העץ, יש למרוח שכבה אחת של  הוראות אחזקה: 

שמן מגן לדק של נירלט כל שנה. בין טיפול לטיפול, יש לבצע ניקוי תקופתי  
 להסיר לכלוך, שמנים וזיהומים למיניהם.בעזרת קלין דק של נירלט, על מנת 

 ניקוי

   מיד לאחר השימוש. מינרלי של נירלט  ניתן לנקות עם טרפנטין  כלים

 

  

 

 גימור
 שמן מגן לדק. גווני מניפת   23שקוף +  גוון: 

 מט  גימור: 

 נתונים טכניים

 גרם לליטר.   820: משקל סגולי
 מוכן לשימוש   דילול: 

,  מ"ר / ליטר  10-כושר כיסוי: כ*  : מירבי כושר כיסוי
 תלוי בכושר הספיגה של העץ.

 

 הגבלות 

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת  
וכאשר  מעלות צלזיוס  35, מעל מעלות צלזיוס 7 -ל

 שעות.  72צפוי גשם בטווח של 

 זמני ייבוש 

 שעתיים  ייבוש למגע: 
 שעות   48ייבוש סופי:  

 לחות.  80%-ומעלות צלזיוס   20בתנאי אקלים של  

 אחסנה 

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.  36

 אריזות 
 ליטר  18, 3.8, 1

 


