
 
 

 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
 או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין .ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת

 .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

 

 
 

 עץ ומתכת
 

 

60 שפכטל לעץ
10

6/
5

 

 

 תיאור המוצר
שפכטל לעץ הינו מרק למילוי פגמים בעץ על בסיס שרפים אקריליים. מיועד 

 להחלקת משטחים לפני צביעה.לאיטום ומילוי חריצים בעץ. בנוסף, משמש החומר 
 לשימוש פנימי בלבד.

 

 הכנת השטח

 יש לנקות את השטח המיועד לצביעה, מאבק, שמנים, לכלוך וכל חומר זר אחר.

ן מינרלי טרפנטי 06% -יש לטבול או למרוח את העץ בשמן פשתן מדולל בעץ חדש: 
 במרק. יש ללטש את העץ לפני המילוי. ימים לפני השימוש 4-5 -כ

יש ללטש היטב, רצוי עם מלטשת מכנית, להסרת שכבת העץ השרופה : עץ ישן
טל לעץ את כעץ הגולמי, למלא עם שפה( או צבע ישן, ורק לאחר שמתגלה ה)אפור

 הפגמים. 

 השפכטל מכל המקומות בהם לא נדרש מילוי. יש להסיר את שאריות

 

 יישום הוראות

לפי הצורך(. יש ליישם את החומר  5%ל במים עד דלהחומר מוכן לשימוש )ניתן ל
לתוך הפגמים שבעץ בעזרת מרית )שפכטל( ולהסיר את שארית החומר מכל 

המקומות בהם לא נדרש מילוי. ניתן לחזור על הפעולה פעם נוספת עד הגעה לפני 
שטח חלקים, המתאימים לצביעה. לאחר ייבוש וליטוש השפכטל, יש לנקות היטב 

וליישם צבע יסוד, כגון צבע ראשון סינטטי. לאחר ייבוש צבע היסוד,  את אבק השיוף
 ניתן ליישם צבע עליון אטום לעץ, כגון אוניאור 1 אונירלק של נירלט.

 

 ניקוי

 . במים מיד לאחר תום השימושניתן לנקות  וידיים כלים

 

  

 

 גימור
 לבן גוון:

 מט גימור:

 נתונים טכניים

 מינרלית על בסיס מים.משחה אקרילית מכיל: 
 אין צורך בדילול.דילול: 
 . תלוי בעומק המילוי מילוי:כושר 

 הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת 
  . מעלות צלזיוס 7 -ל

 זמני ייבוש

 שעות 0-/  ייבוש בין השכבות:
 שעות 04ייבוש סופי: 

 לחות. 06%-מעלות צלזיוס ו 06בתנאי אקלים של 

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 04

 אריזות
 ק"ג /

 


