
 

 זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים  החומר בין  מגע של במקרה .היטב  המקום  את ולאורר  מגן משקפי  לחבוש  מומלץ היישום  בזמן ת. עופר  מכיל אינו  החומר : ובריאות בטיחות  זהירות מצעי א

 .  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 ולפנות 

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע,   .ספציפית  עבודה מפרטי כתיבת בעת לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין :כלליות הערות 

 ובשטח  במעבדה שהצטברו  ונסיון  ידע ,  בדיקות על  מבוססים   , כאן המובאים  וההמלצות הנתונים  כל מכושר הכיסוי המירבי.   75%  -מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ

. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או  לצרכיו ההתאמה לבדוק  המשתמש על,  בלבד המוצר איכות  על היא אחריותנו . מרומזת או מפורשת, כללית כאחריות  זאת לפרש  אין  .ביותר אמינים  והם 

 . לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת 
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 תיאור המוצר 

דקורטיבי עדין על בסיס מים היוצר על הקיר, מראה של סופת חול  צבע  

נגיעות מטאליות. מאפשר לשדרג את מראה חלל הבית בקלות   עדינה עם 

 לשימוש פנימי.   ובמהירות.

 הכנת השטח 

יש לוודא שהתשתית חזקה, יציבה ונקייה מאבק ושיירי לכלוך וללא חורים  

בצבע   הקיר  את  לצבוע  יש  לגוון    EXTRA  ראקווניופגמים.  הנדרש  בגוון 

 הנבחר. ראה טבלה בהמשך.  BRUSHסהרה 

 

 יישום  הוראות

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו  

באריזת הצבע. מרחו כמות קטנה של צבע על הקיר   3-4ברוחב מברשת 

בתנועות ארוכות של איקסים עם כל הזרוע. לאחר קבלת כיסוי אחיד של  

דקות חזרו למקטע הקודם.  2-3 -מקטע, עברו למקטע הבא ולאחר כ

על הקיר ביד קלה )לא לוחצת( בתנועות ארוכות   התחילו לעבד את החומר

בכיוון אחיד יחסית )מומלץ כיוון אלכסוני(, עד לקבלת איים של טקסטורה  

דמויית דיונה לצד איזורים חלקים של צבע. מומלץ להתרחק מהקיר מדי  

פעם במהלך העבודה כדי לבחון את האיזור הצבוע )על מנת לראות  

לחלקים אחידה לאורך כל איזור  שהחלוקה בין השטחים המחוספסים

הצביעה(. במידה ולאחר קבלת הטקסטורה נותרו גרגירים על הקיר שאינם  

משתלבים עם הטקסטורה, יש להבריש קלות את הקיר עם מברשת נקיה  

 על מנת להסירם. 

 

 המלצת המומחה 

עם מעט חומר לפני תחילת יישום החומר על הקיר, כדי   סיוןינ רצוי לבצע  

המתקבל.   המראה  ואת  הדרושה  החומר  כמות  את  לעבוד  לבחון  מומלץ 

ולעבור   הקיר  של  העליון  מהחלק  להתחיל  )רצוי  מקטע  על  פעם  בכל 

המתקבלים   הסופי  והמראה  הגוון  מלא.  כיסוי  על  ולהקפיד  לתחתון( 

 מושפעים מהתאורה הישרה שעל הקיר. 
 

  

 

 גימור

  BRUSH סהרהגווני מניפת  32 גוון:

 חולי מטאלי : אהמר
 

 נתונים טכניים 

 מוכן לשימוש.   דילול:

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

 הגבלות 

ליישם את החומר כאשר הט  מפרטורה מתחת  אין 

 . מעלות צלזיוס 7 -ל

 זמני ייבוש

 שעות  1-2 :למגעייבוש 

 שעות  24 ייבוש סופי:

  80% -מעלות צלזיוס ו  20)בתנאי אקלים של 

 . לחות(

 וניקוי  אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.  24 •

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון מיד   •

 לאחר השימוש. 

 

 אריזות 

 ליטר  3
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 אפקטים 

 דקורטיביים 

 

 BRUSHגוון סהרה 
 EXTRA  אקוונירגוון 

 נדרש 

 SBL 01 IS 0544 נגיעת פנינה

 SBL 02 IS 0545נגיעת כסף  

 SBL 03 IS 0181נגיעת ברונזה  

 SBL 04 IS 0278נגיעת מוקה  

 SBD 10 IS 0888זהב מהודר  

 SBL 11 IS 0034ורוד חלומי 

 SBL 12 IS 0414זית שקט 

 SBL 14 IS 0125  ורוד סאטן

 SBL 15 IS 0530  שלג כסוף

 SBL 16 IS 0482  תכלת ערפילי

 SBL 18 IS 0320  נחושתצהוב 

 SBL 20 IS 0152  אפרסק חיוור

 SBL 21 IS 0210  קפוצ'ינו

 SBL 22 IS 0503  אפור קלאסי

 SBL 24 IS 1314  סגלגל קריר 

 SBL 28 IS 0309  נחושת

 SBL 31 IS 1287  סגול מסתורי

 SBL 32 IS 0651  ים שקט

 SBL 41 IS 0139  נסיכה קסומה

 SBL 81 IS 0364ירקרק מעושן 

 SBD 01 IS 0514  ענני סערה

 SBD 05 IS 0100אדום רוזה  

 SBD 07 IS 0063  נחושת אדום

 SBD 08 IS 0373ירוק חאקי  

 SBDטורקיז מפתיע  

09 

IS 0688 

 SBD 11 IS 0988שמש זהובה  

 SBD 12 IS 1214סגול לילי  

 SBD 14 IS 0633כחול חצות  

 SBG 01 IS 0911זהב  

 SBG 02 IS 0989זהב ברונזה  

 SBG 003 IS 0792זהב ירוק  

 SBG 04 IS 0983זהב אדום 

 


