IS0830
Warm Fuzzies

קטלוג מוצרים

גרסה פברואר 2015

תוכן עניינים
בניין
הכנת קירות

עמ׳ 6

צבעי יסוד חד-רכיביים

עמ׳ 40

 - CASA NOVAחידוש ושימור מבנים

עמ׳ 10

צבעי עליון חד-רכיביים

עמ׳ 41

צבעי קירות

עמ׳ 13

צבעי יסוד דו-רכיביים

עמ׳ 42

ציפויים

עמ׳ 18

צבעי יסוד עשירי אבץ

עמ׳ 43

אפקטים דקורטיביים

עמ׳ 22

צבעי עליון דו-רכיביים

עמ׳ 44

צבעי עץ דקורטיביים

עמ׳ 26

צבעי יסוד עליון דו-רכיביים

עמ׳ 45

צבעי מתכת

עמ׳ 30

צבעים וציפויים מעכבי בעירה

עמ׳ 46

איטום

עמ׳ 34

צבעים עמידי חום

עמ׳ 47

ציפויי רצפות

עמ׳ 38

ציפוי פנימי למיכלים וצנרת

עמ׳ 48

צבע לסימון דרכים

עמ׳ 49

תוכן עיניינים

תעשייה
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IS1179
Moonlight Melody

הכנת קירות

תו תקן 1490

רוק בונד

גולד בונד

הכנת קירות  -החלקת קירות

מרק אמריקאי מוכן לשימוש להחלקת קירות גבס ,טיח שליכט
וכו' .יוצר גימור חלק במיוחד בתשתיות שונות לפני צביעה,
מתייבש במהירות וקל לליטוש .לשימוש פנימי.

מרק אמריקאי מוכן לשימוש להחלקת קירות גבס ,טיח שליכט וכו' לפני
יישום צבע .מתייבש במהירות ומאפשר ליטוש בנייר .לשימוש פנימי.

ﻣﻌﺠﻮن أﻣﺮﻳيك ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪران اﻟﺠﺒﺼني ،اﻟﺠﺺ واﻟﻘﺼﺎرة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .ﻳﻌﻄﻲ
ﻣﻈﻬﺮا ً أﻣﻠﺴﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ وﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

ﻣﻌﺠﻮن أﻣﺮﻳيك ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪران اﻟﺠﺒﺼني ،اﻟﺠﺺ واﻟﻘﺼﺎرة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .ﻳﻌﻄﻲ
ﻣﻈﻬﺮا ً أﻣﻠﺴﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ وﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

גוון:

לבן

גוון:

לבן

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 2-ק"ג  /מ"ר

ﺣﻮاﱄ  2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

כושר כיסוי:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

כ 2-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'  ,שפכטל

שיטת יישום:

מאלדג'  ,שפכטל

גדלי אריזות:

 28 ,5.5ק"ג

גדלי אריזות:

 28ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻣﺎﻟﺞ ،ﻣﺠﺮود

 28 ،5.5ﻛﻐﻢ

שליכט אקרילי בגר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ ،ﻣﺠﺮود

 28ﻛﻐﻢ

אלטק ויולט

שליכט אקרילי מוכן לשימוש ,למילוי ויישור קירות בטון מתועש.
בעל כושר הידבקות גבוה למשטחים ,מאפשר יישום מהיר.
ניתן לבנות עובי עד  3מ"מ )בשתי שכבות( .לשימוש פנימי.

שפכטל אקרילי להחלקת קירות חיצוניים ,מכיל תוספים נגד
עובש ופטריות .בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד הן
למשטחים חדשים כגון בטון וטיח והן למשטחים קיימים
צבועים .לשימוש פנימי וחיצוני.

ﻣﻌﺠﻮن اﻛﺮﻳﲇ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪران اﻟﺒﺎﻃﻮن .ذي ﻗﺪرة
اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ ،ميﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﴪﻋﺔ .ميﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻚ
 3ﻣﻠﻢ )ﺑﻄﺒﻘﺘني( .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

ﻣﻌﺠﻮن اﻛﺮﻳﲇ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻮاد ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻌﻔﻦ
واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت .ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ً ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﻃﻮن
واﻟﻘﺼﺎره وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﻘﺪميﺔ اﳌﻄﻠﻴﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

לבן
أﺑﻴﺾ

מט

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 2-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'  ,שפכטל

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

 28ק"ג

גדלי אריזות:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

לבן
أﺑﻴﺾ

מט

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

ﺣﻮاﱄ  2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

כושר כיסוי:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

כ 0.5-2.5-ק"ג  /מ"ר
מאלדג'  ,שפכטל
 25 ,8ק"ג

ﻣﺎﻟﺞ ،ﻣﺠﺮود

 28ﻛﻐﻢ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  2.5-0.5ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ ،ﻣﺠﺮود

 25 ،8ﻛﻐﻢ

מיקרו פריימר

פריימר X

פריימר S

دﻫﺎن أﺳﺎس ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻟﻸﺳﻄﺢ اﳌﻠﺴﺎء .ﻣﻠﻤﺴﻪ اﻟﺨﺸﻦ ميﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎق
اﻟﻄني اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻳﻨﺼﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻃني "ﻓﻴﻐﺎ" .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن أﺳﺎس ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻷﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﻄﻼء اﻟﻌﻠﻮي
اﻻﻛﺮﻳﲇ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

دﻫﺎن أﺳﺎس )ﻳﺨﻠﻂ ﺑﺎﻟﱰﺑﻨﺘني( ﻟﻠﺠﺪران اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻘﺪميﺔ ،ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻠﻐﻞ
واﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﺘﴩﺑﺔ .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺸﻠﻴﺨﺖ اﳌﻠﻮن  /ﺳﻮﺑﺮ ﺟﻤﻴﺶ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:

חום

גוון:

שקוף

גוון:

לבן  +גווני פסטל

גימור:

מט מגורגר

גימור:

משי

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

ﺑﻨﻲ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ وﺧﺸﻦ

כושר כיסוי:

כ 4-מ"ר  /ק"ג

שיטת יישום:

מברשת ,רולר

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

 21 ,7 ,1ק"ג

גדלי אריזות:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺷﻔﺎف

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ  +ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ أﻟﻮان اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﻮاﱄ  4ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻛﻐﻢ

כושר כיסוי:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

כ 8-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

 15 ,4.5 ,1ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,5ליטר

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ

 21 ،7 ،1ﻛﻐﻢ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  8ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ

 15 ،4.5 ،1ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

הכנת קירות  -צבעי יסוד

צבע יסוד על בסיס מים לתשתיות חלקות .המרקם המחוספס
מאפשר התחברות של טיח מינרלי ,מומלץ ליישום לפני טיח
ווגה .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע יסוד על בסיס מים לחיזוק התשתית לפני יישום צבע
עליון אקרילי .לשימוש פנימי.

צבע יסוד )בדילול טרפנטין( לקירות חדשים וישנים ,בעל כושר
חדירה והתחברות גבוהה לתשתיות סופגות .מומלץ במיוחד
לפני יישום שליכט צבעוני  /סופר גמיש .לשימוש חיצוני.

ﻏري ﻻﻣﻊ

טיח שחור  -כ 3-מ"ר  /ליטר ,שליכט  -כ 5-מ"ר  /ליטר

ﻋﲆ اﻟﻘﺼﺎرة اﻟﺴﻮداء – ﺣﻮاﱄ  3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ ،ﺷﻠﻴﺨﺘﺔ – ﺣﻮاﱄ  5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

18 ،5ﻟﻴﱰ

יסוד לכל
יסוד מקשר אפוקסי דו-רכיבי על בסיס מים ,מיועד
להתחברות למשטחים חלקים במיוחד ,כגון :אריחי קרמיקה
ופורצלן ,פייברגלאס ,פורמייקה ,זכוכית ובטונים חלקים,
לפני יישום צבע עליון.
أﺳﺎس راﺑﻂ أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻠﺴﺎء ﺟﺪا ً ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺮاﻣﻴﻜﺎ واﻟﺒﻮرﺳﻼن ،اﻟﻔﺎﻳﱪﻏﻼس ،اﻟﻔﻮرﻣﺎﻳﻜﺎ ،اﻟﺰﺟﺎج
واﻟﺒﺎﻃﻮن اﻷﻣﻠﺲ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺒﻞ وﺿﻊ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺪﻫﺎن اﻷﺧرية.
גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

אפור
رﻣﺎدي

מט

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 18-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר

גדלי אריזות:

מארז  4 ,1ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  18ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ

ﻋﺒﻮات  4 ،1ﻟﻴﱰ

7

נשבר לך
מפגמים בקירות?
מקסימו )משחה(

מרק קיר גמיש

הכנת קירות  -תיקונים ומילוי

מרק אקרילי גמיש מוכן לשימוש ,למילוי סדקים .גמישות
החומר מגנה על המבנה ומונעת את הופעת הסדקים מחדש.
השימוש במוצר מומלץ במיוחד לפני יישום שליכט צבעוני /
סופר גמיש )על גבי יסוד פריימר  .(Xלשימוש פנימי וחיצוני.

מרק משחתי מוכן לשימוש לתיקוני חורים ופגמים בקירות
פנים .קל ונוח למריחה ,מתייבש במהירות ומאפשר ליטוש
והחלקה אחרי ייבוש .לשימוש פנימי.

ﻃني اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺮن ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻘﻮق .ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄني ﺗﺤﻤﻲ اﳌﺒﻨﻰ ومتﻨﻊ
ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻘﻮق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻠﻴﺨﺖ
ﻣﻠﻮن  /ﺳﻮﺑﺮ ﺟﻤﻴﺶ )ﻋﲆ أﺳﺎس ﺑﺮاميﺮ  .(Xﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻣﻌﺠﻮن ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺜﻘﻮب واﻟﴬﺑﺎت ﰲ اﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﻪ .ﺳﻬﻞ وﻣﺮﻳﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ واﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺎﻓﻪ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

גוון:

לבן

גוון:

לבן

גימור:

מט

גימור:

מט

أﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

בהתאם לעומק המילוי

כושר כיסוי:

בהתאם לעומק המילוי

שיטת יישום:

מאלדג' ,שפכטל  +מברשת

שיטת יישום:

שפכטל

גדלי אריזות:

 6ק"ג

גדלי אריזות:

 1.5ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

25
ק״ג

ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻣﺎﻟﺞ ،ﻣﺠﺮود  +ﻓﺮﺷﺎة

 6ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻣﺠﺮود

 1.5ﻛﻐﻢ

תו תקן 4004

בונד 400

גבס לבן

פרוסימו

אבקה להדבקת אריחי קרמיקה ,בעלת כושר הדבקה ועבידות
גבוהים .לשימוש פנימי.

אבקה לתיקון חורים ,מילוי סדקים והחלקה לפני צביעה.
מתקשה במהירות ללא סדיקה .לשימוש פנימי.

פרוסימו הינו שפכטל מקצועי למילוי והחלקת פגמים בקירות
פנים .ניתן להשתמש בחומר על גבי טיח ,טיח שליכט ,לוחות
גבס ,גבס וכו'.

ﻣﺴﺤﻮق ﻟﺘﻠﺼﻴﻖ اﻟﻜﺮاﻣﻴﻜﺎ ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق وﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

ﻣﺴﺤﻮق ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺜﻘﻮب ،ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻘﻮق واﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء .ﻳﺠﻒ
ﺑﴪﻋﺔ دون أن ﻳﺘﺸﻘﻖ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

ﺑﺮوﺳﻴﻤﻮ ﻫﻮ ﻣﻌﺠﻮن ﻣﺤﱰف ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﻮب ﺑﺎﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﺼﺎرة ,اﻟﺸﻠﻴﺨﺘﻪ ,اﻟﻮاح اﻟﺠﺒﺺ ,اﻟﺠﺒﺼني وﻣﺎ ﺷﺎﺑﺔ.

גוון:

לבן שבור

גוון:

לבן

גוון:

לבן

גימור:

מט

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺷﺒﻪ أﺑﻴﺾ

כושר כיסוי:

כ 4-6 -מ"ר  /ק"ג  ,תלוי בעובי ההדבקה

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

כושר כיסוי:

בהתאם לעומק המילוי

כושר כיסוי:

בהתאם לעומק המילוי

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

 25ק"ג

גדלי אריזות:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

8

اﻟﻠﻮن:

אינו שוקע
קל ונוח לעבודה
יציב וחזק
לאחר השימוש

ﺣﻮاﱄ  4-6ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻛﻐﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻤﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ
ﻣﺎﻟﺞ

 25ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

שפכטל
ﻣﺠﺮود

 1ק"ג
 1ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

שיטת יישום:
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

גדלי אריזות:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

שפכטל
ﻣﺠﺮود

 1ק"ג  10 xיח' במארז 5 ,ק"ג  4 xיח' במארז
 1ﻛﻐﻢ  10 xﻗﻄﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﻮة 5 ،ﻛﻐﻢ  x 4ﻗﻄﻊ ﰲ اﻟﻌﺒﻮة

IS0157
Dodge Poles

 חידוש ושימור מבניםCASA NOVA

 - CASA NOVAטיט אקרילי
טיט אקרילי מיוחד ,מוכן לשימוש ,למילוי וליישור טיח שפריץ
מותז ,בטונים וקירות פגומים .קל ונוח לעבודה ובעל ייבוש
מהיר .אינו דורש אשפרה .לשימוש פנימי וחיצוני.

חידוש ושימור מבנים

ﻃني اﻛﺮﻳﲇ ﺧﺎص ،ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﺎرة
اﳌﺮﺷﻮﺷﺔ ،أﺳﻄﺢ اﻟﺒﺎﻃﻮن واﻟﺠﺪران اﳌﺘﴬرة .ﺳﻬﻞ وﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ
وﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ .ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.
גוון:

בז' )טבעי(

גימור:

מט

ﻟﻠﻮن:

ﺑﻴﺞ )ﻃﺒﻴﻌﻲ(

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 1-4-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'

גדלי אריזות:

 25ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  1-4ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ

ﻣﺎﻟﺞ

 25ﻛﻐﻢ

 - CASA NOVAפוליאוריתן לקירות חוץ
צבע פוליאוריתני על בסיס מים לציפוי קירות חוץ כגון :מבני בטון ,אבן,
פסיפס ושליכט צבעוני ,בגימור משי .מיועד לצביעה וחידוש קירות חיצוניים
במבנים ישנים או חדשים ,מעניק הגנה מירבית עם הקניית מראה חדש,
נקי ומהודר .לצבע אין ריח לוואי ,הוא מתייבש במהירות ומונע קליטת אבק.
دﻫﺎن ﺑﻮﻟﻴﺆرﻳنث ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﻣﺒﺎين اﻟﺒﺎﻃﻮن ،اﻟﺤﺠﺮ ،اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء واﻟﺸﻠﺨﺖ
اﳌﻠﻮن ،ذو ﻣﻠﻤﺲ ﺣﺮﻳﺮي ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳌﺒﺎين اﻟﻘﺪميﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻳﻮﻓﺮ
ﺣامﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻣﻊ اﺿﻔﺎء ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻓﺎﺧﺮ .ﺑﺪون راﺋﺤﺔ ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ وميﻨﻊ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻐﺒﺎر.
גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

משי

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

כושר כיסוי:

כ 6.5-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

10

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﺮﻳﺮي

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

כל גווני מניפת נירלט

ﺣﻮاﱄ  6ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش
 18ﻟﻴﱰ

IS0681
Cyan Sky

צבעי קירות

צבעי קירות

12

תו תקן 1945

נירוקריל

תו תקן 1945

נירוקריל

EXTRA

EXTRA WHITE

צבע אקרילי על בסיס מים ,בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד
והסתרה מעולה .לאחר הצביעה מתקבל גימור המקנה
לקירות הבית מראה חלק ונקי .קל וידידותי ליישום ,רחיץ,
עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע אקרילי לבן במיוחד על בסיס מים ,בעל כושר כיסוי והסתרה
גבוהים במיוחד .לאחר הצביעה מתקבל גימור לבן במיוחד,
המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי .קל וידידותי ליישום ,רחיץ,
עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש .לשימוש פנימי וחיצוני.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﺎزة .ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼء
ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران ﻣﻈﻬﺮا ً أﻣﻠﺴﺎً وﻧﻈﻴﻔﺎ ً .ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ،ﻳﺼﻤﺪ
ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮا ً ﺟﺪﻳﺪا ً .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻧﺎﺻﻊ اﻟﺒﻴﺎض ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﺎزة .ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼء
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻟﻮن ﻧﺎﺻﻊ اﻟﺒﻴﺎض ،ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران ﻣﻈﻬﺮا ً أﻣﻠﺴﺎً وﻧﻈﻴﻔﺎً .ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻐﺴﻞ ،ﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮا ً ﺟﺪﻳﺪا ً .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 13-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 14-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18 ,16 ,10 ,5 ,3 ,1ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,16 ,10 ,5 ,3 ,1ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  13ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،16 ،10 ،5 ،3 ،1ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  14ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،16 ،10 ،5 ،3 ،1ﻟﻴﱰ

תו תקן 1945

נירוקריל 2000

EXTRA

תו תקן 1945

נירוקריל 2000

EXTRA WHITE

צבע אקרילי בגימור מהודר על בסיס מים ,בעל כושר כיסוי והסתרה
גבוהים במיוחד .לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע קטיפתי,
המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי .קל וידידותי ליישום ,רחיץ,
עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע אקרילי בגימור מהודר לבן במיוחד על בסיס מים ,בעל כושר כיסוי
והסתרה גבוהים במיוחד .לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע
קטיפתי ,המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי .קל וידידותי ליישום,
רחיץ ,עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש .לשימוש פנימי וחיצוני.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻓﺎﺧﺮ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﺎزة .ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼء ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﲆ ﻣﻠﻤﺲ ﻣﺨﻤﲇ ،ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ ﺟﺪران اﳌﻨﺰل ﻣﻈﻬﺮا ً أﻣﻠﺴﺎً وﻧﻈﻴﻔﺎً.ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻐﺴﻞ ،ﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮا ً ﺟﺪﻳﺪا ً .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻓﺎﺧﺮ ﻧﺎﺻﻊ اﻟﺒﻴﺎض ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﺎزة .ﺑﻌﺪ
اﻟﻄﻼء ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﻠﻤﺲ ﻣﺨﻤﲇ ،ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران ﻣﻈﻬﺮا ً أﻣﻠﺴﺎً وﻧﻈﻴﻔﺎً .ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ،ﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮا ًﺟﺪﻳﺪا ً .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

לבן

גימור:

מט -מהודר

גימור:

מט-מהודר

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت
ﻏري ﻻﻣﻊ  -ﻓﺎﺧﺮ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ  -ﻓﺎﺧﺮ

כושר כיסוי:

כ 13-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 14-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18 ,10 ,5 ,1ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,10 ,5 ,1ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  13ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،10 ،5 ،1ﻟﻴﱰ

צבעי קירות

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

לבן

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  14ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،10 ،5 ،1ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.
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תו תקן 1945

תו תקן 1945

נירוקריל משי

EXTRA

נירוקריל 100

EXTRA

צבע אקרילי מעולה בגימור משי בעל כושר כיסוי גבוה ,רחיצות
גבוהה במיוחד ועמידות בקרצוף כבד .מונע קליטת אבק,
שומר על נקיון המבנה.

צבע אקרילי מעולה מותאם במיוחד לצביעת קירות חיצוניים
ולאקלים הישראלי ,בעל עמידות גבוהה בקרינת  ,UVנושם ואינו
נשחק .מאפשר צביעה ישירה על גבי בטונים חדשים וטיח מותז.
בעל כושר כיסוי והסתרה גבוהים במיוחד .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע אקרילי על בסיס מים ,המיועד לצביעת קירות פנים
בחדרי אמבטיה ,במטבחים ובחדרים לחים .מונע הופעת
עובש ופטריות .קל וידידותי ליישום .רחיץ ועמיד לאורך זמן.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻣﻤﺘﺎز مبﻠﻤﺲ ﺣﺮﻳﺮي وﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﺒرية ﻟﻠﻐﺴﻞ
وﻣﻘﺎوﻣﻪ ﻟﻠﻘﺸﻂ اﻟﺸﺪﻳﺪ .ميﻨﻊ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻐﺒﺎر ،ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﳌﺒﻨﻰ.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻼﺋﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﰲ اﴎاﺋﻴﻞ ،ذو ﻗﺪرة
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺷﻌﺎﻋﺎت  ،UVميﺮر اﻟﻬﻮاء وﻻ ﻳﺨﺪش ،ميﻜﻦ ﻃﻼؤه ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻃﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
واﻟﻘﺼﺎرة اﳌﺮﺷﻮﺷﺔ .ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪاً واﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﺎزة .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ
اﻟﺤامﻣﺎت ،ﰲ اﳌﻄﺎﺑﺦ وﰲ اﻟﻐﺮف اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ .ميﻨﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻔﻦ
واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت .ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ وﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

צבעי קירות

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

גימור:

משי

גימור:

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת נירלט
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

EXTRA

מט

גוון:

اﻟﻠﻮن:

גימור:

اﻷﺑﻴﺾ وأﻟﻮان اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ

מט

כושר כיסוי:

כ 13-מ"ר  /ליטר *

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ Extra

כושר כיסוי:

כ 12-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 15 ,10 ,5 ,1ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,5ליטר

גדלי אריזות:

 3 ,1ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﺮﻳﺮي

ﺣﻮاﱄ  13ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 15 ،10 ،5 ،1ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  12ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،5ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

לבן וגווני פסטל

כ 14-מ"ר  /ליטר *

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:
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נירוקריל לאמבט

EXTRA

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻏري ﻻﻣﻊ

ﺣﻮاﱄ  14ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 3 ،1ﻟﻴﱰ

תו תקן 809

נירוקריל אנטי בקטריאלי

פרפקט לגבס

וונדרקריל

צבע אקרילי המכיל תוסף אנטי בקטריאלי ייחודי ,המונע
התפתחות חיידקים ועובש על הקירות .מומלץ לשימוש
במקומות בעלי חשיבות סטרילית גבוהה כגון מוסדות
רפואיים ,מסעדות ,מפעלי מזון וכו'.

צבע אקרילי מיוחד המיועד לצביעת לוחות גבס וטיח גבס .הצבע מיועד
לצביעת קירות פנים ,רחיץ ונושא תו תקן ישראלי  .809מתאים גם לצביעת
קירות חדשים לאחר הכנת שטח מתאימה ולצביעה ישירה על גבי צבע קיים.
לצבע כושר כיסוי והסתרה טובים ,הינו קל ונוח ליישום ואינו מתיז בזמן הצביעה.

צבע אקרילי מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבנייה
קבלנית ולחידוש קירות קיימים במוסדות ציבור ,בתי ספר,
בתי חולים וכו' .קל ונוח ליישום ועמיד לאורך זמן.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻳﺤﻮي ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺒﻜﺘريﻳﺎ ،ميﻨﻊ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ
واﻟﻌﻔﻦ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻘﻴامً
ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﳌﻄﺎﻋﻢ ،ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻐﺬاء وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﺧﺎص ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء أﻟﻮاح اﻟﺠﺒﺼني وﻗﺼﺎرة اﻟﺠﺒﺺ .اﻟﺪﻫﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ
وﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻴﻜﻦ .809ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻀري اﻟﺴﻄﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﻟﻠﻄﻼء ﻣﺒﺎﴍة ﻓﻮق اﻟﻄﻼء اﻟﻘﺪﻳﻢ .ﻟﻠﺪﻫﺎن ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﺎزة ،ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻻ ﻳﱰاﺷﻖ ﺧﻼل اﻟﻄﻼء.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺒﺎين اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪران ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﳌﺪارس ،اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
وﻏريﻫﺎ .ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

גימור:

מט

גימור:

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט

גימור:

اﻷﺑﻴﺾ وأﻟﻮان اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

اﻷﺑﻴﺾ وأﻟﻮان اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ

מט

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 13-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 5-מ"ר  /ק"ג *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה ,פד

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18ליטר

גדלי אריזות:

 16ליטר

גדלי אריזות:

 24ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  13ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش ،اﺳﻔﻨﺠﺔ ﻃﻼء

 18ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 16ﻟﻴﱰ

נירופלסט

וונדרספיד

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻛﻐﻢ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 24ﻛﻐﻢ

טיפ!
רוצה לדעת את כמות
הצבע הדרושה לך?
כנס למחשבון הכמויות
באתר נירלט

צבע ראשון לצביעת קירות פנים ושכבת מילוי ראשונה .משמש
למילוי קירות חדשים  -טיח שליכט ,קירות גבס ובטונים .יוצר
משטח חלק לפני צביעה בצבע עליון ממשפחת נירוקריל.

צבע פלסטי מעולה ,רחיץ ,נושם ואינו מצהיב .בעל עמידות
גבוהה לאורך זמן .מיועד בעיקר לחידוש מוסדות ציבור.
לשימוש פנימי.

/http://www.nirlat.com/calculator

دﻫﺎن أوﱄ ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﻛﻄﺒﻘﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ أوﱃ .ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﺪران اﻟﺠﺪﻳﺪة  -ﻗﺼﺎرة اﻟﺠﺺ ،ﺟﺪران اﻟﺠﺒﺺ واﻟﺒﺎﻃﻮن.
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻄﺢ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺪﻫﺎن اﻷﺧرية ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧريوﻛﺮﻳﻞ.

دﻫﺎن ﺑﻼﺳﺘﻴيك ﻣﻤﺘﺎز ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ،ميﺮر اﻟﻬﻮاء وﻻ ﻳﺼﻔﺮ ﻟﻮﻧﻪ ﻣﻊ
اﻟﻮﻗﺖ .ﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻣﻼﺋﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

מחשבון הכמויות

גוון:

לבן

גוון:

לבן

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 9-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 9-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,5 ,3ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

צבעי קירות

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

اﻟﻠﻮن:

לבן וגווני פסטל

גוון:

לבן וגווני פסטל

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،5 ،3ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

15

תו תקן 1637

היפרסיד
צבע סיד מעולה בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד ,נושם ואינו
מצהיב .הצבע אינו מתנגב .מתאים לצביעה פנימית של
תקרות ,קירות ,משטחי בטון וטיח בשימוש פנימי.

צבעי קירות  -תקרות

دﻫﺎن ﺟريي ﻣﻤﺘﺎز ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺒرية ﺟﺪ ا ً ،ميﺮر اﻟﻬﻮاء وﻻ ﻳﺼﻔﺮ
ﻟﻮﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ .اﻟﺪﻫﺎن ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺢ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻼء اﻟﺪاﺧﲇ
ﻟﻸﺳﻘﻒ ،اﻟﺠﺪران ،أﺳﻄﺢ اﻟﺒﺎﻃﻮن واﻟﺠﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
גוון:

לבן

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

 8מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18 ,5 ,3ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 8ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش

 18 ،5 ،3ﻟﻴﱰ

תו תקן 1637

פרוסיד
סיד סינטטי בעל כושר כיסוי גבוה ,נושם ואינו מצהיב .הצבע
אינו מתנגב .מתאים לצביעה של תקרות ,קירות ,משטחי בטון
וטיח בשימוש פנים.
ﺟري ﺻﻨﺎﻋﻲ ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺒرية ،ميﺮر اﻟﻬﻮاء وﻻ ﻳﺼﻔﺮ ﻟﻮﻧﻪ ﻣﻊ
اﻟﻮﻗﺖ .ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺢ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﻼء اﻷﺳﻘﻒ ،اﻟﺠﺪران ،أﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺎﻃﻮن واﻟﺠﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.
גוון:

לבן

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

כושר כיסוי:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

 8מ"ר  /ליטר *

 8ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 18ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

16

أﺑﻴﺾ

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﺑﺎﻟﺮش
 18ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

IS0773
Glass Bottle

ציפויים

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

 EXTRAקלאסי M100

שליכט אקרילי גמיש .משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות
חיצוניים ופנימיים .מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם עדין.
למוצר עמידות טובה בתנאי מזג האויר ,מאפשר יציאת אדי מים ,בעל
כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד  1מ"מ.

שליכט אקרילי גמיש .משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות
חיצוניים ופנימיים .מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם בינוני.
למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים ,מאפשר יציאת אדי מים,
בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד  2מ"מ.

ﺷﻠﻴﺨﺖاﻛﺮﻳﲇﻣﺮن.ﻳﺴﺘﺨﺪمﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔاﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔوﻟﻠﺤﻔﺎظﻋﲆاﻟﺠﺪراناﻟﺨﺎرﺟﻴﺔواﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ ﺟﺪران اﳌﻨﺰل ﻣﻈﻬﺮا ًﻃﺒﻴﻌﻴﺎً مبﻠﻤﺲ ﻧﺎﻋﻢ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﻄﻘﺲ،
ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﺣﺘﻰ  1ﻣﻠﻢ.

ﺷﻠﻴﺨﺖ اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺮن .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ ﺟﺪران اﳌﻨﺰل ﻣﻈﻬﺮا ً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً مبﻠﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﺮوف
اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﺣﺘﻰ  2ﻣﻠﻢ.

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,מרקם עדין
ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﻧﺎﻋﻢ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,מרקם בינוני

ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ

כושר כיסוי:

כ 2-ק"ג  /מ"ר

ﺣﻮاﱄ  2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

כושר כיסוי:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

כ 2.2-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

מאלדג'

גדלי אריזות:

 24ק"ג

גדלי אריזות:

 24ק"ג

اﻟﻠﻮن:

ציפויים

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

اﻟﻠﻮن:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﻣﺎﻟﺞ

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 24ﻛﻐﻢ

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

 EXTRAקלאסי M200

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  2.2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

 EXTRAקלאסי M250

שליכט צבעוני

 EXTRAקלאסי M300

שליכט אקרילי גמיש .משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות
חיצוניים ופנימיים .מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס.
למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים ,מאפשר יציאת אדי מים,
בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד  2מ"מ.

שליכט אקרילי גמיש .משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות
חיצוניים ופנימיים .מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס
מעודן .למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים ,מאפשר יציאת
אדי מים ,בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים.

שליכט אקרילי גמיש .משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות
חיצוניים ופנימיים .מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס
מאוד .למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים ,מאפשר יציאת
אדי מים ,בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים.

ﺷﻠﻴﺨﺖ اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺮن .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ ﺟﺪران اﳌﻨﺰل ﻣﻈﻬﺮا ً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً مبﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﺣﺘﻰ  2ﻣﻠﻢ.

ﺷﻠﻴﺨﺖ اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺮن .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ ﺟﺪران اﳌﻨﺰل ﻣﻈﻬﺮا ً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً مبﻠﻤﺲ ﺧﻔﻴﻒ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق.

ﺷﻠﻴﺨﺖ اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺮن .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ ﺟﺪران اﳌﻨﺰل ﻣﻈﻬﺮا ًﻃﺒﻴﻌﻴﺎًمبﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ ﺟﺪا ً .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق.

גוון:
اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת נירלט
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,מרקם גס
ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

מט ,מרקם גס מעודן
ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﺧﻔﻴﻒ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ ﺟﺪا ً

כושר כיסוי:

כ 2.5-ק"ג  /מ"ר

כושר כיסוי:

כ 2.8-ק"ג  /מ"ר

כושר כיסוי:

כ 3.7-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

מאלדג'

גדלי אריזות:

 24ק"ג

גדלי אריזות:

 24ק"ג

גדלי אריזות:

 24ק"ג

גימור:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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ﺣﻮاﱄ  2.5ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  2.8ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

מט ,מרקם גס מאוד
ﺣﻮاﱄ  3.7ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

G1

G2

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

 EXTRAנטורה G1

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

 EXTRAנטורה G2

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי ,במרקם עדין ,משמש כציפוי דקורטיבי
של קירות חיצוניים ופנימיים .למוצר עמידות חיצונית מעולה בתנאי
אקלים קשים ,מאפשר יציאת אדי מים ,גמיש ומגשר על פני סדקים.

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי ,במרקם בינוני ,משמש כציפוי דקורטיבי
של קירות חיצוניים ופנימיים .למוצר עמידות חיצונית מעולה בתנאי
אקלים קשים ,מאפשר יציאת אדי מים ,גמיש ומגשר על פני סדקים.

ﻃني أﻛﺮﻳﲇ مبﻈﻬﺮ ﻣﻌﺪين ﻃﺒﻴﻌﻲ ،مبﻠﻤﺲ ﻧﺎﻋﻢ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ،
ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق.

ﻃني أﻛﺮﻳﲇ مبﻈﻬﺮ ﻣﻌﺪين ﻃﺒﻴﻌﻲ ،مبﻠﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق.

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,מרקם עדין
ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﻧﺎﻋﻢ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,מרקם בינוני

ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ

כושר כיסוי:

כ 3-ק"ג  /מ"ר

כושר כיסוי:

כ 4-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

מאלדג'

גדלי אריזות:

 24ק"ג

גדלי אריזות:

 24ק"ג

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ציפויים

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﻮاﱄ  3ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

اﻟﻠﻮن:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  4ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

G3

תו תקן 1731

שליכט צבעוני

 EXTRAנטורה G3

שליכט צבעוני  EXTRAטראצו

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי ,במרקם גס ,משמש כציפוי דקורטיבי
של קירות חיצוניים ופנימיים .למוצר עמידות חיצונית מעולה בתנאי
אקלים קשים ,מאפשר יציאת אדי מים ,גמיש ומגשר על פני סדקים.

שליכט אקרילי במראה מיוחד ,הנוצר משילובי גווני האגרגטים
המרכיבים אותו .משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות
חיצוניים ופנימיים .המוצר קל במיוחד ליישום ,עמיד בתנאי
אקלים ,מאפשר יציאת אדי מים ומגשר על פני סדקים.

ﻃني أﻛﺮﻳﲇ مبﻈﻬﺮ ﻣﻌﺪين ﻃﺒﻴﻌﻲ ،مبﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ،
ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق.

ﻃني أﻛﺮﻳﲇ مبﻈﻬﺮ ﺧﺎص ،واﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ دﻣﺞ أﻟﻮان اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .اﳌﻨﺘﺞ
ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎخ ،ﻳﺴﻤﺢ مبﺮور ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ،وﻳﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق.

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

 6גווני מניפת שליכט  EXTRAטראצו
 6أﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺷﻠﻴﺨﺎط  Extraﺗﺮاﺗﺴﻮ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,מרקם גס
ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 4-ק"ג  /מ"ר

כושר כיסוי:

כ 2.5-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

מאלדג'

גדלי אריזות:

 24ק"ג

גדלי אריזות:

 24ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  4ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

מט

ﺣﻮاﱄ  2.5ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 24ﻛﻐﻢ
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סופר גמיש חלק

ווגה
טיח מינרלי במראה טבעי .מאפשר מגוון רחב של גימורים ליצירת
אוירה כפרית ,מדברית או ים תיכונית .לשימוש פנימי וחיצוני.

ציפוי אקרילי בעל יכולת גישור על סדקים עד  2מ"מ .עמיד
בקרינת  ,UVמפחית חדירת מים למבנה ומאפשר מעבר אדי
מים החוצה .לשימוש פנימי וחיצוני.

ﻃني ﻣﻌﺪين مبﻈﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ ،اﻟﺼﺤﺮاوي ،او ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻛﺮﻳﲇ ذو ﻗﺪرة ﻋﲆ ﺳﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﺣﺘﻰ  2ﻣﻠﻢ .وذو
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ  ,UVﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺗﴪب
اﳌﺎء اﱃ اﳌﺒﻨﻰ وﻳﺴﻤﺢ ﺧﺮوج ﺑﺨﺎر اﳌﺎء .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:

 48גווני מניפת ווגה

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

 48ﻟﻮن ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻓﻴﻐﺎ

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

ציפויים

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 5-6-מ"ר לאריזה

כושר כיסוי:

כ 1-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג'

שיטת יישום:

רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 30ק"ג

גדלי אריזות:

 20 ,5ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  5-6ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻠﻌﺒﻮة
ﻣﺎﻟﺞ

 30ﻛﻐﻢ

ﺣﻮاﱄ  1ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

روﻟﺮ ،رش

 20 ،5ﻛﻐﻢ

תו תקן 1731

סופר גמיש טקסטורה

קירולית 66

ציפוי אקרילי בעל יכולת גישור על סדקים עד  2מ"מ .עמיד בקרינת
 ,UVמפחית חדירת מים למבנה ומאפשר מעבר אדי מים החוצה.
קיים בשלוש טקסטורות שונות K1/4 .ניתן ליישום גם ברולר,
 ,K1/2ו ,K1 -מיועדים ליישום בהתזה .לשימוש פנימי וחיצוני.

שפריץ אקרילי דקורטיבי לציפוי קירות ,היוצר מראה של
שפריץ עדין מותז או "דמעות" ,כאשר מיושם ברולר .מיועד
בעיקר לחדרי מדרגות בבנייה חדשה .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע יסוד על בסיס מים לחיזוק התשתית לפני יישום צבע
עליון אקרילי וציפויים .מומלץ ליישום לפני שליכט צבעוני על
טיח שחור .לשימוש פנימי וחיצוני.

دﻫﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻛﺮﻳﲇ ذو ﻗﺪرة ﻋﲆ ﺳﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﺣﺘﻰ  2ﻣﻠﻢ.وذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ
 ,UVﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺗﴪب اﳌﺎء اﱃ اﳌﺒﻨﻰ وﻳﺴﻤﺢ ﺧﺮوج ﺑﺨﺎر اﳌﺎء .ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻤﺲ.
 K1/4ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﺮوﻟﺮ K1/2 ،و  K1ﻣﺨﺼﺼﺎن ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮش .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

رﺷﺔ اﻛﺮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺠﺪران ،ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻈﻬﺮا ً ﻣﺮﺷﻮﺷﺎً ﻧﺎﻋﻢ
أو ﻋﲆ ﺷﻜﻞ "دﻣﻌﺎت" ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺮوﻟﺮ .ﻣﻼﺋﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً
ﻟﻐﺮف اﻟﺪرج ﰲ اﳌﺒﺎين اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن اﻛﺮﻳﲇ ﻋﲆ اﺳﺎس اﳌﺎء ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎس ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﻼء اﻟﻌﻠﻮي
اﻻﻛﺮﻳﲇ أو اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻠﺨﺖ اﳌﻠﻮن ﻋﲆ اﻟﻘﺼﺎرة
اﻟﺴﻮداء .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

לבן

גוון:

לבן וגווני פסטל

גימור:

מט

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

أﺑﻴﺾ وأﻟﻮان اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ

اﻟﻠﻮن:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

כושר כיסוי:

כ 1.5-ק"ג  /מ"ר

כושר כיסוי:

ﺣﻮاﱄ  1ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

כ 1-ק"ג  /מ"ר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

שיטת יישום:

רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 20ק"ג

גדלי אריזות:

 28ק"ג

גדלי אריזות:

 18 ,5ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

20

יסוד מקשר לצבעוני

ﺣﻮاﱄ  1.5ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
روﻟﺮ ،رش

 20ﻛﻐﻢ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 28ﻛﻐﻢ

כושר כיסוי :על טיח שחור  -כ 3.5-מ"ר  /ליטר ,על טיח שליכט  -כ 5-מ"ר  /ליטר
ﻋﲆ اﻟﻘﺼﺎرة اﻟﺴﻮداء ﺣﻮاﱄ  3.5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ ,ﻋﲆ ﻗﺼﺎرة اﻟﺠﺺ ﺣﻮاﱄ  5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 18 ،5ﻟﻴﱰ

IS0640
Skylla

אפקטים דקורטיביים

אפקטים דקורטיביים

טיפ!
כשבוחרים גוון צריך לזכור
שלתאורת החלל יש השפעה
רבה על האופן שבו הוא יתקבל.
צבעים נראים אחרת בתאורות
שונות ובאור יום טבעי.
זכרו!
בארץ ,האור ישיר ובוהק
במשך רוב ימות השנה,
ולכך יש להתייחס בהתאם.

קריסטל

סהרה

BRUSH

צבע דקורטיבי מיוחד ,המקנה לקיר מראה מטאלי מנצנץ.
מראה הקיר משתנה בהתאם לשיטת היישום ,כמות האור
וזווית התאורה .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע דקורטיבי עדין על בסיס מים ,היוצר על הקיר מראה של
סופת חול עם נגיעות מטאליות .מאפשר לשדרג את מראה
חלל הבית בקלות ובמהירות .לשימוש פנימי.

دﻫﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺧﺎص ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪران ﻣﻈﻬﺮا ً ﻣﻌﺪﻧﻴﺎً ﺑﺮاﻗﺎً .ﻳﺘﻐري
ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪار ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻮء وزاوﻳﺔ اﻹﺿﺎءة.
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻧﺎﻋﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪران ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻣﻊ
ﳌﺴﺎت ﺑﺮاﻗﺔ ،ميﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﺰل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﴎﻋﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

גוון:

 25גווני מניפת קריסטל

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מנצנץ מטאלי

ﻣﻌﺪين ﺑﺮاق

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

رﻣﲇ ﻣﻌﺪين

כושר כיסוי:

כ 3-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 7-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר

שיטת יישום:

מברשת

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.9ליטר

גדלי אריזות:

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 25ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل Brush

BRUSH

ﺣﻮاﱄ  3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ

 0.9و  4.5ﻟﻴﱰ

אפקט הקטיפה

גוון:

 32גווני מניפת סהרה BRUSH
חולי מטאלי

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 32ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺻﺤﺎرى Brush

ﺣﻮاﱄ  7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة

 3ליטר
 3ﻟﻴﱰ

אפקט צבע טיח

צבע דקורטיבי פנינתי מהודר ,היוצר אפקט בעל גימור משי
קטיפתי ,המתקבל ע"י החזר ושבירת האור .אפקט הקטיפה משלב
רכות וקרירות הנותנים מראה יוקרתי ואלגנטי לקיר .לשימוש פנימי.

צבע על בסיס מים במראה טיח טבעי ,המקנה לקיר מרקם
מחוספס .מראה הקיר משתנה בהתאם לאופן היישום ,כיוון
האור וכמות התאורה .לשימוש פנימי.

دﻫﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻟﺆﻟﺆي أﻧﻴﻖ ،ﻳﻀﻔﻲ ﺗﺄﺛريا ً ﺣﺮﻳﺮﻳﺎً ﻣﺨﻤﻠﻴﺎً ،ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ
ﺷﻜﻠﻪ ﻋﱪ اﻧﻌﻜﺎس واﻧﻜﺴﺎر اﻟﻀﻮء .ﺗﺄﺛري اﳌﺨﻤﻞ ﻳﺪﻣﺞ ﺑني اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ
واﻟﱪودة ﻟﻴﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪار ﻣﻈﻬﺮا ً ﻓﺎﺧﺮا ً وأﻧﻴﻘﺎً .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

دﻫﺎن ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﺑﻠﻮن اﻟﻄني اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،واﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ
اﻟﺠﺪار ﻣﻠﻤﺴﺎً ﺧﺸﻨﺎً .ﺑﺘﻐري ﺷﻜﻞ اﻟﺠﺪار ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،
واﺗﺠﺎه اﻟﻀﻮء وﻛﻤﻴﺔ اﻹﺿﺎءة .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

גוון:

 25גווני מניפת אפקט הקטיפה

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מהודר
أﻧﻴﻖ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 9-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 3-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,מאלדג' ,ספוג ,ג'ילדה

שיטת יישום:

מברשת וקלף

גדלי אריזות:

 3ליטר

גדלי אריזות:

 5ליטר

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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BRUSH

 25ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺗﺄﺛري اﳌﺨﻤﻞ

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﻣﺎﻟﺞ ،اﺳﻔﻨﺠﺔ ،ﺟﻠﺪة

 3ﻟﻴﱰ

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ورﻗﺎﻗﺔ

 5ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

דונה רפאלה
טיח מינרלי במראה מעונן ,כפרי עתיק וייחודי .לשימוש פנימי.

אפקטים דקורטיביים

ﻃني ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻐﻴﻮم وﻣﻈﻬﺮ رﻳﻔﻲ ﻗﺪﻳﻢ وﻣﻤﻴﺰ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

הצבע שהופך
כל קיר
ללוח מחיק

גוון:
ﻟﻠﻮن:

גימור:

 48ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻓﻴﻐﺎ

חולי עדין

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

رﻣﲇ ﺧﻔﻴﻒ

כושר כיסוי:

כ 2-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

מאלדג' ,ספוג

גדלי אריזות:

 25ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ ،اﺳﻔﻨﺠﺔ

 25ﻛﻐﻢ

דונה פרנצ'סקה

SKETCH PAINT

צובעים
מקשקשים
מוחקים

 48גווני מניפת ווגה

צבע שקוף על בסיס מים ,המשנה כל משטח חלק ללוח מחיק,
המיועד לשימוש בטושים מחיקים .המשטח המחיק מקבל את
גוון הרקע של המשטח עליו הוא מיושם .ליישום על קירות,
לוחות עץ חלקים ,דלתות ,ארונות וכו' .לשימוש פנימי.
دﻫﺎن ﺷﻔﺎف ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻳﺤﻮل ﻛﻞ ﺳﻄﺢ أﻣﻠﺲ ﻟﻠﻮح ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺢ ،ميﻜﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻗﻼم اﻟﻠﻮح اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ .ﻳﻜﻮن ﻟﻮح اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻮن اﻟﺴﻄﺢ اﻷﺻﲇ اﻟﺬي ﻃﲇ ﺑﺎﻟﺪﻫﺎن.
ميﻜﻦ ﻃﻼؤه ﻋﲆ اﻟﺠﺪران ،أﻟﻮاح اﻟﺨﺸﺐ اﳌﻠﺴﺎء ،اﻷﺑﻮاب ،اﻟﺨﺰاﺋﻦ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

טיח מינרלי צבעוני בעל מרקם גרגירי בינוני ,היוצר מראה
טוסקני כפרי .בעל כושר הדבקה גבוה לתשתית .לשימוש פנימי.
ﻃني ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻮن ذو ﻣﻠﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ،ﻳﻀﻔﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻮﺳﻜﺎين
رﻳﻔﻲ .ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

גוון:

שקוף

גוון:

 48גווני מניפת ווגה

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט ,חצי מבריק
ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻠﻤﻌﺎن

כושר כיסוי:

כ 6-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

כ 3-ק"ג  /מ"ר

שיטת יישום:

רולר

שיטת יישום:

מאלדג'

גדלי אריזות:

מארז  500מ"ל

גדלי אריזות:

 25ק"ג

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺷﻔﺎف

ﺣﻮاﱄ  6ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
روﻟﺮ

ﻋﺒﻮة  500ﻣﻠﻴﻠﱰ

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 48ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻓﻴﻐﺎ

ﺣﻮاﱄ  3ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺎﻟﺞ

 25ﻛﻐﻢ

23

טיפ!
מומלץ ליישם אפקט דקורטיבי
על קיר אחד מרכזי בבית,
שיעניק נופך עיצובי.

קסיופאה
פתיתי זכוכית שקופים בגדלים שונים ,היוצרים אפקט של
תעתועי אור וצבע .היישום הוא על גבי סופר גמיש חלק בגוון
הנבחר .לשימוש פנימי וחיצוני.

אפקטים דקורטיביים

ﻓﺘﺎت زﺟﺎﺟﻲ ﺷﻔﺎف ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺄﺛريا ً ﺿﻮﺋﻴﺎً ﻣﻠﻮﻧﺎً .ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻋﲆ دﻫﺎن ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺮن ﻧﺎﻋﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﳌﻄﻠﻮب .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.
גוון:
ﻟﻠﻮن:

פתיתים  -שקופים ,גוון רקע לפי
כל גווני מניפת נירלט

ﻓﺘﺎت ،ﺷﻔﺎف ،ﻟﻮن اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

כושר כיסוי:

כ 3-ק"ג  /מ"ר )פתיתים(

שיטת יישום:

התזה

גדלי אריזות:

 18 ,6ק"ג )פתיתים(

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  3ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ )ﻓﺘﺎت(
رش

 18 ،6ﻛﻐﻢ )ﻓﺘﺎت(

סטוקו ונציאנו
משחה ייחודית היוצרת מראה שיש טבעי חלק ונעים למגע.
הטקסטורה הנוצרת על הקיר מונעת הידבקות אבק ולכלוך
וכך נשמר המראה המיוחד לאורך זמן .לשימוש פנימי.
ﻣﻌﺠﻮن ﺧﺎص ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران ﻣﻈﻬﺮ رﺧﺎﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ أﻣﻠﺲ ذو
ﻣﻠﻤﺲ ﻟﻄﻴﻒ .اﻟﺘﺄﺛري اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﲆ اﻟﺠﺪار ميﻨﻊ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻐﺒﺎر واﻷوﺳﺎخ
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮه اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.
גוון:

 24גווני מניפת סטוקו

כושר כיסוי:

כ 2-2.5-מ"ר  /ק"ג

שיטת יישום:

שפכטל ,מאלדג'

גדלי אריזות:

 25 ,7ק"ג

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

24

 24ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺳﺘﻮﻛﻮ

ﺣﻮاﱄ  2.5 – 2ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻛﻐﻢ
ﻣﺠﺮﻓﺔ ،ﻣﺎﻟﺞ

 25 ،7ﻛﻐﻢ

IS0169
Fossil Tan

צבעי עץ דקורטיביים

לזור

לזור מים

צבעי עץ דקורטיביים

לכה מגוונת חצי שקופה על בסיס מים להגנה על העץ מפני פגעי מזג האוויר,
עובש וריקבון .לזור מעניק לעץ מראה מרהיב ,מתייבש במהירות וללא ריח
לוואי .לצביעה פנימית וחיצונית של משקופים ,רהיטי עץ ,פרגולות ,גדרות
ועוד .בצביעה חיצונית ,יש ליישם תחילה שכבת הגנה "סופר מגן לעץ".
ﻻﻛﻪ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﺨﺸﺐ ﺿﺪ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،واﻟﻌﻔﻦ وﺗﻌﻔﻦ اﻟﺨﺸﺐ .ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ
اﻟﺨﺸﺐ ﻣﻈﻬﺮاًأﻧﻴﻘﺎً ،ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻔﺎف وﻋﺪﻳﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻄﻼء اﻹﻃﺎرات اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻷﺑﻮاب ،اﻷﺛﺎث
اﻟﺨﺸﺒﻲ،اﻟﻌﺮاﺋﺶ،اﻟﺠﺪراناﻟﺨﺸﺒﻴﺔوﻏريﻫﺎ.ﻗﺒﻞاﻻﺳﺘﺨﺪاماﻟﺨﺎرﺟﻲﻳﺠﺐأوﻻًﻃﻼءﻃﺒﻘﺔﺣامﻳﺔ"ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺟنيﻟﻠﺨﺸﺐ".

לכה צבעונית חצי שקופה ,על בסיס סולבנט להגנה על העץ מפני פגעי מזג
האוויר ,עובש וחרקים .מעניק לעץ מראה ייחודי תוך שמירה על מראהו
הטבעי של העץ .לצביעה פנימית וחיצונית של משקופים ,רהיטי עץ ,פרגולות,
גדרות ועוד .בצביעה חיצונית ,יש ליישם תחילה שכבת הגנה "סופר מגן לעץ".
ﻻﻛﻪ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺬﻳﺐ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﺨﺸﺐ ﺿﺪ ﻇﺮوف اﻟﻄﻘﺲ ،واﻟﻌﻔﻦ واﻟﺤﴩات .ﻳﻀﻔﻲ ﻋﲆ اﻟﺨﺸﺐ
ﻣﻈﻬﺮاًﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎًﻣﻊاﻟﺤﻔﺎظﻋﲆاﳌﻈﻬﺮاﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻟﻠﺨﺸﺐ.ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاماﻟﺪاﺧﲇواﻟﺨﺎرﺟﻲﻟﻄﻼءاﻹﻃﺎراتاﻟﻨﻮاﻓﺬواﻷﺑﻮاب،اﻷﺛﺎث
اﻟﺨﺸﺒﻲ ،اﻟﻌﺮاﺋﺶ ،اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ وﻏريﻫﺎ .ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﺠﺐ أوﻻً ﻃﻼء ﻃﺒﻘﺔ ﺣامﻳﺔ "ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺟني ﻟﻠﺨﺸﺐ".

חומר בעל יכולת הספגה גבוהה )אימפרגנציה( החודר לתוך עומק העץ
וע"י כך מקנה לו הגנה לאורך זמן מפני ריקבון ,מזיקים ופגעי מזג האוויר.
יש להשתמש במוצר ליצירת שכבת הגנה לפני צביעה .לשימוש חיצוני.
ﻣﺎدة ذات ﻗﺪرة اﻣﺘﺼﺎص ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺘﴩﺑﺔ( ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻷﻋامق اﻟﺨﺸﺐ وﺗﺤﻤﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺿﺪ اﻟﺘﻌﻔﻦ ،أﴐار اﻟﻄﻘﺲ .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﺘﺞ ﻛﻄﺒﻘﺔ ﺣامﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:

 18גווני מניפת לזור על בסיס מים

גוון:

 11גווני מניפת לזור

גוון:

 12גווני מניפת סופר מגן לעץ

גימור:

משי

גימור:

מט משי

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

 18ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺰور ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء

اﻟﻠﻮن:

 11ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺰور

اﻟﻠﻮن:

 12ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺟني ﻟﻠﺨﺸﺐ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 22-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 12-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה ,פד

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה ,פד

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,ספוג

גדלי אריזות:

 18 ,4.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,4.5 ,2.5 ,0.75 ,0.25ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,3.8 ,1ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  22ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،اﺳﻔﻨﺠﺔ

 18 ،4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

שמן מגן לדק
שמן בעל גוון שקוף  /חצי שקוף להגנה מקסימלית לעץ .שמן
מגן לדק ,חודר לעץ ומקנה לו מראה עשיר ועמוק ומגן עליו מפני
קרינת שמש חזקה ,חדירת מים ,טחב ,פטריות ומזיקים .ליצירת
שכבת הגנה ,יש ליישם תחילה "סופר מגן לעץ" .לשימוש חיצוני.
زﻳﺖ ﺷﻔﺎف  /ﻧﺼﻒ ﺷﻔﺎف ﳌﻨﺢ ﺣامﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺨﺸﺐ .ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ اﻟﺨﺸﺐ وميﻨﺤﻪ ﻣﻈﻬﺮاً ﻏﻨﻴﺎً
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺪ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﺿﺪ ﺗﴪب اﳌﺎء ،اﻟﻌﻔﻦ ،اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻷﴐار اﻷﺧﺮى.
ﻗﺒﻞ ﻃﻼء ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺤامﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ أوﻻً اﺳﺘﺨﺪام "ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺟني ﻟﻠﺨﺸﺐ" ،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
גוון:

שקוף  23 +גווני מניפת שמן מגן לדק

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:
שיטת יישום:

מברשת ,רולר

גדלי אריזות:

 18 ,3.8 ,1ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  12ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،اﺳﻔﻨﺠﺔ

 18 ،4.5 ،2.5 ،0.75 ،0.25ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

טיפ!
רצוי לצבוע תחילה בפינה נסתרת או על
לוח עץ ,לבדיקת הגוון והכהות המתקבלים.
הגוון הסופי של הצבע מושפע מסוג
וגוון העץ הנצבע.

ﺷﻔﺎف 23 ،ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ زﻳﺖ ﺣامﻳﺔ أرﺿﻴﺎت اﻟﺨﺸﺐ

כ 10-מ"ר  /ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

26

סופר מגן לעץ

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ

 18 ،3.8 ،1ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،اﺳﻔﻨﺠﺔ

 18 ،3.8 ،1ﻟﻴﱰ

לכה פוליאוריתנית

לכה מים

שפכטל לעץ

ﻻﻛﻪ أﻛﺮﻳﻠﻴﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺨﺸﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﻟﻌﻔﻦ وﺗﻌﻔﻦ اﻟﺨﺸﺐ ،ﻣﻊ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺨﺸﺐ .ﻋﺪميﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﺗﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻻﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺬﻳﺐ ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺨﺸﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻦ واﻟﺤﴩات .متﻨﺢ اﻟﺨﺸﺐ ﻣﻠﻤﺴﺎً
ﻧﺎﻋامً وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎً ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺨﺸﺐ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻣﻌﺠﻮن ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻘﻮق ﰲ اﻟﺨﺸﺐ وﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻪ ،ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺮاﺗﻨﺞ اﻻﻛﺮﻳﲇ ،ﺳﻬﻞ
وﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﱪد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ ﻗﺒﻞ ﻃﻼء ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﺰل – دﻫﺎن ﻋﺎزل.

גוון:

שקוף  2 +גווני לכה

גוון:

שקוף

גוון:

לבן

גימור:

מט ,משי

גימור:

משי ,מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

ﺷﻔﺎﻓﻪ  +ﻟﻮﻧﺎن ﻻﻛﻪ

اﻟﻠﻮن:

ﺷﻔﺎﻓﻪ

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮ ،ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮ ،ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 14-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

בהתם לעומק המילוי

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה ,פד

שיטת יישום:

מברשת ,רולר

שיטת יישום:

שפכטל

גדלי אריזות:

 18 ,3 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,2.5 ,0.75 ,0.25ליטר

גדלי אריזות:

 5.5 ,1ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  14ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،اﺳﻔﻨﺠﺔ

 18 ،3 ،0.75ﻟﻴﱰ

קלין דק

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ

 18 ،2.5 ،0.75 ،0.25ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

יסוד ראשון סינטטי

חומר ניקוי לדק ולמשטחי עץ חיצוניים .מסיר שמנים וכתמי לכלוך
קשים ,לצד שמירה על מראה העץ הטבעי והגוון שלו .לשימוש חיצוני.

צבע יסוד לעץ ,כהכנה לצבע עליון .בעל כושר הידבקות גבוה
לתשתית ,שומר על גמישות העץ ומאפשר חיבור חזק ויציב
של הצבע העליון .לשימוש פנימי וחיצוני.

ﻣﺎدة ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻷﻟﻮاح اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺪﻫﻮن واﻟﺒﻘﻊ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮ وﻟﻮن اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻃﻼء أﺳﺎس ﻟﻠﺨﺸﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء اﻟﻌﻠﻮي .ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ ،ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺨﺸﺐ وﻳﻮﻓﺮ متﺎﺳﻚ ﻗﻮي ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻣﺠﺮود

 5.5 ،1ﻛﻐﻢ

מעכב בעירה FR900
חומר חד-רכיבי על בסיס מים ,משמש לעיכוב ההתלקחות של
חומרים דליקים באמצעות הספגתם במוצר .מתאים ליישום על גבי
סוגי עץ שונים ולהספגת משטחים סופגניים דליקים ,לצורך עיכוב
התלקחותם בעת שריפה .החומר נבדק במכון התקנים לפי ת"י .755
ﻣﺎدة اﺣﺎدﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء .ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻌﻴﻖ ﻻﺣﱰاق اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻋﱪ اﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﰲ
اﳌﺎدة .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺨﺸﺐ وﻟﺘﴩﻳﺐ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ .ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺎدة ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺠﻮدة وﻓﻖ اﻟﺘﻴﻜﻦ اﻻﴎاﺋﻴﲇ .755

גוון:

שקוף

גוון:

לבן שבור

גוון:

שקוף

גימור:

מט

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

ﺷﻔﺎف

اﻟﻠﻮن:

ﺷﺒﻪ أﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻮن:

ﺷﻔﺎف

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 9-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

כ 7-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

כ 6-8-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,מטלית

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה ,טבילה

גדלי אריזות:

 5ליטר

גדלי אריזות:

 5 ,2.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 5ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﻗامش

 5ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 5 ،2.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

צבעי עץ דקורטיביים

לכה אקרילית שקופה על בסיס מים להגנה על העץ מפני פגעי
מזג האוויר ,עובש וריקבון ,תוך שמירה על המראה הטבעי של
העץ .ללא ריח לוואי .מתייבש במהירות .לשימוש פנימי וחיצוני.

לכה שקופה על בסיס סולבנט ,להגנה על העץ מפני עובש
וחרקים .יוצרת משטח חלק ואחיד ,תוך שמירה על המראה
הטבעי של העץ .לשימוש פנימי בלבד.

חומר למילוי פגמים בעץ והחלקתו ,על בסיס שרפים אקריליים.
קל ונוח לשיוף .מתאים לשימוש פנימי לפני צביעה אטומה.

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  6-8ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،ﻏﻤﺮ

 5ﻟﻴﱰ
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אונירלק על בסיס מים

צבעי עץ דקורטיביים

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור מבריק ,המיועד לצביעת מתכת ,עץ
וקירות לאחר הכנת שטח מתאימה .אונירלק על בסיס מים ,מתאים לשימוש
פנימי וחיצוני ובעל כיסוי גבוה .למוצר תו ירוק ,הוא נטול ריחות ואינו מכיל
ממיסים מזיקים ולכן מתאים במיוחד לצביעת קירות וריהוט בחדרי ילדים.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ذو ﻣﻈﻬﺮ ﻻﻣﻊ ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﳌﻌﺎدن ،اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺠﺪران
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻀري اﳌﻨﺎﺳﺐ .اوﻧريﻻك ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وذي
ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﺘﻢ اﻷﺧﴬ ،ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﳌﺬﻳﺒﺎت
اﻟﻀﺎرة وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران واﻷﺛﺎث ﰲ ﻏﺮف اﻷﻃﻔﺎل.

אוניאור על בסיס מים

אונירלק
צבע עליון אטום בגימור מבריק ,היוצר שכבה חזקה וגמישה
המגנה על משטחי מתכת ,עץ וקירות לזמן רב ועמידה
בשפשוף .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור משי מהודר .מיועד
לצביעת משטחי מתכת ועץ שונים ולקירות .קל ונוח ליישום,
אינו מטפטף ובעל השתטחות מושלמת .אוניאור ידידותי
לסביבה ,נטול ריחות לוואי ואינו מכיל ממיסים מזיקים.

دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ذو ﻣﻈﻬﺮ ﻻﻣﻊ ،ﻳﺼﻨﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ،
اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻟﺠﺪران ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﻘﺎوم اﻟﺨﺪوش .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ذو ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺮي أﻧﻴﻖ ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺠﺪران .ﺳﻬﻞ وﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻻ ﻳﱰاﺷﻖ وذو
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻤﺘﺎزة .ﻏري ﺿﺎر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﳌﺬﻳﺒﺎت اﻟﻀﺎرة.

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

משי

ﺣﺮﻳﺮي

כושר כיסוי:

כ 9-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר *

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 3 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 4.5 ,2.5 ,0.75 ,0.25ליטר

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.75ליטר

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 3 ،0.75ﻟﻴﱰ

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،2.5 ،0.75 ،0.25ﻟﻴﱰ

טיפ!
יש לצבוע באופן
רציף ואחיד
בכיוון סיבי העץ
על מנת שיתקבל
גימור הומוגני
ללא קרומים

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

צבע עליון אטום בגימור משי ,יוצר שכבת הגנה המגנה על
משטחי מתכת ,עץ וקירות לזמן רב ועמידה בשפשוף
ובשחיקה .לשימוש פנימי וחיצוני.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ذو ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺮي ،ﻳﺼﻨﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻟﺠﺪران ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﻘﺎوم اﻟﺨﺪوش .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.
גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גימור:

משי

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 4.5 ,2.5 ,0.75 ,0.25ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*

אוניאור

اﻟﻠﻮن:

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،2.5 ،0.75 ،0.25ﻟﻴﱰ

IS0533
Techile

צבעי מתכת

 DTMחלק על בסיס מים
צבע על בסיס מים לצביעה ישירה על מתכות שונות ,בעל
כושר הידבקות גבוה במיוחד למתכות מגולוונות .מתייבש
במהירות ,עמיד בתנאים חיצוניים קשים וללא ריח לוואי.
נוח לעבודה וידידותי לסביבה .לשימוש פנימי וחיצוני.

לצביעה ישירה על מתכות שונות כולל מתכת מגולוונת,
בגימור חלק .בעל כושר הידבקות מעולה ועמידות טובה
בתנאי מזג האוויר .מתייבש במהירות ומגן על המתכת מפני
היווצרות חלודה .לשימוש פנימי וחיצוני.

دﻫﺎن ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻟﻠﻄﻼء ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎدن ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺪا ً ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن اﳌﻐﻠﻔﻨﺔ .ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ ،ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وﻫﻮ
ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ .ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻏري ﻣﴬ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻟﻠﻄﻼء ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎدن مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎدن اﳌﻐﻠﻔﻨﺔ ،ذو ﻣﻈﻬﺮ أﻣﻠﺲ.
ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ .ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ،
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن ﻣﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺪأ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

צבעי מתכת

גוון:

כל גווני מניפת  RALומניפת נירלט

גוון:

גימור:

משי

גימור:

ﻟﻠﻮن:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  RALواﻷﻟﻮان اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

משי

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

כושר כיסוי:

כ 13-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,4.5 ,2.5 ,0.75ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  13ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

 DTMרקוע

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  11ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 18 ،4.5 ،2.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

 DTMמגורען

לצביעה ישירה על מתכות שונות ,כולל מתכת מגולוונת ,בעל
מרקם מחוספס ומראה מתכתי עדין .בעל כושר הידבקות
מעולה ,מתייבש במהירות ,מגן מפני היווצרות חלודה ועמיד
בתנאים חיצוניים .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע בגימור רקוע מתכתי לצביעת מתכות על גבי יסוד
מתאים ,המקנה מראה רקוע ,דקורטיבי וייחודי .בעל עמידות
טובה בתנאי מזג האוויר ,מתייבש במהירות ומגן על המתכת
מפני היווצרות חלודה .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע יסוד עליון לצביעה ישירה על מתכות מגולוונת במרקם
מגורען .במותאם לצביעת פנים וחוץ ,בעל כושר הידבקות
מעולה ,בעל עמידות טובה לתנאי מזג האויר ,מתייבש
במהירות ומגן על המתכת מפני היווצרות חלודה.

ﻟﻠﻄﻼء ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎدن اﳌﻐﻠﻔﻨﺔ ،ذو ﻣﻠﻤﺲ ﺧﺸﻦ
وﻣﻈﻬﺮ ﻣﻌﺪين ﺧﻔﻴﻒ .ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ ،ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﳌﻌﺪن
ﻣﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺪأ وﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن مبﻈﻬﺮ ﻣﺘﻤﻮج ﻣﻌﺪين ﻟﻄﻼء اﳌﻌﺎدن ﻋﲆ دﻫﺎن أﺳﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﻳﻀﻔﻲ
ﻣﻈﻬﺮا ً ﻣﺘﻤﻮﺟﺎً ،ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺎً وﻣﻤﻴﺰا ً .ذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻳﺠﻒ
ﺑﴪﻋﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن ﻣﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺪأ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن أﺳﺎس ﻋﻠﻮي ﻟﻠﻄﻼء ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن اﳌﻐﻠﻔﻨﺔ مبﻠﻤﺲ ُﺣﺒﻴﺒﻲ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻼء اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻣﻤﺘﺎزة ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن ﻣﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺪأ.

גוון:

 35גווני מניפת מטאל ראסט

גוון:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מתכתי מחוספס
ﻣﻌﺪين ﺧﺸﻦ

גימור:

כושר כיסוי:

כ 11-מ"ר  /ליטר

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

ﻟﻠﻮن:

גימור:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  RALوﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת  RALוגוונים בהירים ממניפת נירלט

כ 11-מ"ר  /ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

 DTMמטאל ראסט

 DTMחלק

 35ﻟﻮن ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻴﺘﺎل راﺳﺖ

ﺣﻮاﱄ  11ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

 12גווני מניפת  DTMרקוע

גוון:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מתכתי רקוע
ﻣﻌﺪين ﻣﺘﻤﻮج

גימור:

כושר כיסוי:

כ 11-מ"ר  /ליטר
מברשת ,רולר ,התזה ,התזת איירלס
 18 ,5 ,0.75ליטר

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 12ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  DTMاﳌﺘﻤﻮﺟﺔ

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

ﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

כל גווני מניפת

RAL

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

מגורען מט
ُﺣﺒﻴﺒﻲ ﻏري ﻻﻣﻊ

ﺣﻮاﱄ  11ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش اﻳﺮﻟﻴﺲ

 18, 5, 0.75ﻟﻴﱰ

תו תקן 756

אונירלק על בסיס מים
צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור מבריק ,המיועד לצביעת מתכת ,עץ
וקירות לאחר הכנת שטח מתאימה .אונירלק על בסיס מים ,מתאים לשימוש
פנימי וחיצוני ובעל כיסוי גבוה .למוצר תו ירוק ,הוא נטול ריחות ואינו מכיל
ממיסים מזיקים ולכן מתאים במיוחד לצביעת קירות וריהוט בחדרי ילדים.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ذو ﻣﻈﻬﺮ ﻻﻣﻊ ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﳌﻌﺎدن ،اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺠﺪران
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻀري اﳌﻨﺎﺳﺐ .اوﻧريﻻك ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وذي
ﻗﺪرة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .اﳌﻨﺘﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﺘﻢ اﻷﺧﴬ ،ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﳌﺬﻳﺒﺎت
اﻟﻀﺎرة وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪران واﻷﺛﺎث ﰲ ﻏﺮف اﻷﻃﻔﺎل.

אונירלק
צבע עליון אטום בגימור מבריק ,היוצר שכבה חזקה וגמישה
המגנה על משטחי מתכת ,עץ וקירות לזמן רב ועמידה
בשפשוף .לשימוש פנימי וחיצוני.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ذو ﻣﻈﻬﺮ ﻻﻣﻊ ،ﻳﺼﻨﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ،
اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻟﺠﺪران ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﻘﺎوم اﻟﺨﺪوش .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 9-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 3 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 4.5 ,2.5 ,0.75 ,0.25ליטר

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 3 ،0.75ﻟﻴﱰ

אוניאור על בסיס מים

ﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،2.5 ،0.75 ،0.25ﻟﻴﱰ

אוניאור

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור משי .מיועד לצביעת
משטחי מתכת ועץ שונים ולקירות .קל ונוח ליישום ,אינו
מטפטף ובעל השתטחות מושלמת .אוניאור ידידותי לסביבה,
נטול ריחות לוואי ואינו מכיל ממיסים מזיקים.

צבע עליון אטום בגימור משי ,יוצר שכבת הגנה המגנה על
משטחי מתכת ,עץ וקירות לזמן רב ועמידה בשפשוף
ובשחיקה .לשימוש פנימי וחיצוני.

دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ذو ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺮي أﻧﻴﻖ ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺠﺪران .ﺳﻬﻞ وﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻻ ﻳﱰاﺷﻖ وذو
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻤﺘﺎزة .ﻏري ﺿﺎر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﳌﺬﻳﺒﺎت اﻟﻀﺎرة.

دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻋﺎزل ذو ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺮي ،ﻳﺼﻨﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻟﺠﺪران ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﻘﺎوم اﻟﺨﺪوش .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:
ﻟﻠﻮن:

גימור:

כל גווני מניפת נירלט
ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

משי

גוון:
ﻟﻠﻮن:

גימור:

כל גווני מניפת נירלט
ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

משי

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר *

כושר כיסוי:

כ 10-מ"ר  /ליטר

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 4.5 ,2.5 ,0.75 ,0.25ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ*
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

צבעי מתכת

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

כל גווני מניפת נירלט

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 4.5 ،2.5 ،0.75 ،0.25ﻟﻴﱰ

* כושר כיסוי מרבי .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי.

31

צבעים אטומים לצביעת עץ ,מתכת וקירות

צבעים אטומים
לצביעת עץ
מתכת וקירות
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על בסיס מים
LOW VOC

תו ירוק
גימור משי
גימור מבריק

IS0977
Cheddar Cheese

איטום

נירוטקס

נירוקיט

איטום  -מסטיקים

משחת איטום אקרילית לסתימת סדקים כהכנה לפני צביעה
ואיטום היקפי של חלונות ומשקופים .אוטם מפני חדירת מים,
רוח ולחות .ניתן לצביעה .לשימוש פנימי.

משחת איטום אקרילית על בסיס מים ,לאיטום היקפי של
חלונות ומשקופים ,כולל אלומיניום .גמיש וניתן לצביעה.
לשימוש פנימי וחיצוני.

ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺰل اﻛﺮﻳﲇ ﻟﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء واﻟﻌﺰل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ وإﻃﺎرات اﻟﻨﻮاﻓﺬ
واﻷﺑﻮاب ،ﻋﺎزل ﺿﺪ ﺗﴪب اﳌﺎء ،اﻟﻬﻮاء واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ .ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻼء .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ.

ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺰل اﻛﺮﻳﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻟﻠﻌﺰل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ وإﻃﺎرات اﻟﻨﻮاﻓﺬ
واﻷﺑﻮاب ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﳌﻨﻴﻮم .ﻣﺮن وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻼء .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

לבן

גוון:
اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

לבן ,שחור ,אפור ,חום
أﺑﻴﺾ ،أﺳﻮد ،رﻣﺎدي ،ﺑﻨﻲ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

-

כושר כיסוי:

-

כושר כיסוי:

-

שיטת יישום:

אקדח

שיטת יישום:

אקדח ,שפכטל

גדלי אריזות:

 310מ"ל

גדלי אריזות:

 310מ"ל 25 ,ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

-

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﻣﺤﻘﻦ

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

 310ﻣﻠﻴﻠﱰ

-

ﻣﺤﻘﻦ ،ﻣﺠﺮود

 310ﻣﻠﻴﻠﱰ 25 ،ﻛﻐﻢ

תו תקן 1536

אקריליק

נירוסיל סופר
משחת איטום אקרילית על בסיס מים ,לאיטום היקפי של חלונות
אלומיניום ,איטום קירות גבס ,תפרי התפשטות ודלתות .מגן מפני
חדירת מים ,לחות ורוח .ניתן לצביעה .לשימוש פנימי וחיצוני.
ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺰل اﻛﺮﻳﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻟﻠﻌﺰل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻷﳌﻨﻴﻮم،
ﻋﺰل ﺟﺪران اﻟﺠﺒﺼني ،ﻓﺮاﻏﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺑﻮاب .ﻋﺎزل ﺿﺪ ﺗﴪب اﳌﺎء
واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﻬﻮاء .ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻼء .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺰل اﻛﺮﻳﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻟﺴﺪ اﻟﺸﻘﻮق ﰲ اﻟﺠﺪران.

גוון:

לבן ,קרם

גוון:

לבן

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

כושר כיסוי:

-

כושר כיסוי:

-

שיטת יישום:

אקדח ,שפכטל

שיטת יישום:

אקדח

גדלי אריזות:

 310מ"ל

גדלי אריזות:

 310מ"ל 25 ,ק"ג

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

34

משחת איטום אקרילית על בסיס מים ,לסתימת סדקים בקירות.

أﺑﻴﺾ ،ﺑﻴﺞ

-

ﻣﺤﻘﻦ ،ﻣﺠﺮود

 310ﻣﻠﻴﻠﱰ

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

أﺑﻴﺾ

-

ﻣﺤﻘﻦ

 310ﻣﻠﻴﻠﱰ 25 ،ﻛﻐﻢ

סופר נייטרלי

F333

גוון:

שקוף ,לבן

גוון:

שקוף

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

כושר כיסוי:

-

כושר כיסוי:

-

שיטת יישום:

אקדח

שיטת יישום:

אקדח

גדלי אריזות:

 280מ"ל

גדלי אריזות:

 280מ"ל

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺷﻔﺎف ،أﺑﻴﺾ

-

ﻣﺤﻘﻦ

 280ﻣﻠﻴﻠﱰ

סילוקיט

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺷﻔﺎف

-

ﻣﺤﻘﻦ

 280ﻣﻠﻴﻠﱰ

סיליקון סניטרי

סיליקון אצטי איכותי לשימוש בחדרים לחים ולאיטום כלים
סניטריים .עמיד במים ,דוחה פטריות ומונע צמיחת עובש
בסביבה לחה .בעל כושר הידבקות מעולה ומתקשה
במהירות .לשימוש פנימי וחיצוני.

סיליקון אצטי לאיטום כלים סניטריים .בעל כושר הידבקות
גבוה במיוחד ,עמיד במים ,דוחה פטריות ומונע צמיחת
עובש בסביבה לחה.

ﺳﻠﻴﻜﻮن ﺣﻤﴤ ﻋﺎﱄ اﻟﺠﻮدة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﻐﺮف اﻟﺮﻃﺒﺔ وﰲ ﻋﺰل اﻷدوات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﻘﺎوم ﻟﻠامء ،ﻳﻘﺎوم اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت وميﻨﻊ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻔﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺮﻃﺒﺔ .ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ وﴎﻳﻌﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﺳﻠﻴﻜﻮن ﺣﻤﴤ ﻟﻌﺰل اﻷدوات اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻘﺎوم
ﻟﻠامء ،ﻳﻘﺎوم اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت وميﻨﻊ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻔﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻃﺒﺔ.

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

שקוף

גוון:

ﺷﻔﺎف  ,اﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻮن:

שקוף ,לבן
ﺷﻔﺎف ،أﺑﻴﺾ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

-

כושר כיסוי:

-

כושר כיסוי:

-

שיטת יישום:

אקדח

שיטת יישום:

אקדח

גדלי אריזות:

 280מ"ל

גדלי אריזות:

 280מ"ל

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

איטום  -סיליקונים

סיליקון סניטרי  ,RTV 100%בעל עמידות לאורך זמן בפני עובש,
פטריות ואדי בישול .בעל עמידות בטמפרטורות גבוהות .מתחבר
היטב למשטחים חלקים ,כגון זכוכית ,מתכות ,אלומיניום,
קרמיקה ,רוב סוגי הפלסטיק ועץ .לשימוש פנימי וחיצוני.
ﺳﻠﻴﻜﻮن ﺻﺤﻲ  ،RTV 100%ﻳﺼﻤﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻔﻦ ،واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت وﺑﺨﺎر اﻟﻄﺒﺦ.
ﻣﻘﺎوم ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺟﻴﺪا ً ﺑﺎﻷﺳﻄﺢ اﳌﻠﺴﺎء ،ﻣﺜﻞ اﻟﺰﺟﺎج ،اﳌﻌﺎدن،
اﻻﳌﻨﻴﻮم ،اﻟﻜﺮاﻣﻴﻜﺎ ،ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻮاع اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻟﺨﺸﺐ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

סיליקון חד-רכיבי ניטרלי ,לשימוש מקצועי .גמיש במיוחד ובעל כושר
הידבקות מעולה גם למשטחים סופגים ואינו מכתים את המשטח .מתאים
להדבקה ולמילוי של תפרים בזיגוג ובניין ,כולל תפרי התפשטות ,תפרי קירות
מסך ,תפרים מקיפים למסגרות ופתחים ,פתחי אוורור וצנרת והדבקת
מראות .מתייבש בטמפרטורת החדר ,גמיש במיוחד .לשימוש פנימי וחיצוני.
ﺳﻠﻴﻜﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪ أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺐ ،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﳌﻬﻨﻲ .ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮوﻧﺔ وذي ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ
اﻷﺳﻄﺢ اﳌﺘﴩﺑﺔ وﻻ ﻳﱰك ﺑﻘﻌﺎً ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻠﺼﻴﻖ وﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﺑني اﻟﺰﺟﺎج واﳌﺒﺎين،
واﻟﻔﺮاﻏﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺠﺪران اﻟﺴﺘﺎرﻳﺔ ،واﻟﻔﺮاﻏﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﰲ اﻃﺎرات اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻻﺑﻮاب ،ﻓﺘﺤﺎت اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻤﺪﻳﺪات واﻟﺼﺎق اﳌﺮاﻳﺎ .ﻳﺠﻒ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮوﻧﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

-

ﻣﺤﻘﻦ

 280ﻣﻠﻴﻠﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

-

ﻣﺤﻘﻦ

 280ﻣﻠﻴﻠﱰ
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סופר פלוס

טופגג

איטום  -אטימה

חומר איטום והדבקה חזק וגמיש במיוחד ,המתחבר היטב
למגוון רחב מאוד של משטחים ,ניתן לצביעה ,נטול ריח ,גמיש
ונוח לעבודה .עמיד בקרינת  UVובתנאי מזג אוויר קיצוניים.
לשימוש פנימי וחיצוני.

ציפוי אקרילי גמיש ,משוריין בסיבים סינטטיים ,לאיטום גגות
בעלי שיפוע לניקוז .מונע חדירת מים והופעת סדקים נימיים.
עמיד בכל תנאי מזג האוויר .לשימוש חיצוני.

מספיג סיליקוני להגנה על קירות חיצוניים מפני חדירת מים,
פיח מכוניות ואבק סביבתי .בעל כושר חדירה גבוה לתשתית
ללא פגיעה במראה הטבעי של הקיר .לשימוש פנימי וחיצוני.

ﻣﺎدة ﻋﺰل وﺗﻠﺼﻴﻖ ﻗﻮﻳﺔ وﺷﺪﻳﺪة اﳌﺮوﻧﺔ ،ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺟﻴﺪا ً مبﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﺟﺪا ً ﻣﻦ
اﳌﻮاد .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼء ،ﻋﺪميﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ .ﻣﺮﻧﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ .ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻃﻼء اﻛﺮﻳﲇ ﻣﺮن ،ﻣﺪﻋﻢ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻌﺰل اﻷﺳﻘﻒ ذي اﻟﺤﻔﺮ
اﻟﻠﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻴﺎه .ميﻨﻊ ﺗﴪب اﳌﺎء وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺸﻘﻮق اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .ﻣﻘﺎوم
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻠﻴﻜﻮين ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﴪب اﳌﻴﺎه،
ﺳﺨﺎم اﳌﺮﻛﺒﺎت واﻟﻐﺒﺎر ﰲ اﻟﺠﻮ .ذو ﻗﺪرة ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ دون أن
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺠﺪار .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

גוון:

שקוף קריסטל ,לבן

גוון:

לבן

גוון:

שקוף

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

-

גימור:

חצי מבריק

גימור:

מט

כושר כיסוי:

-

כושר כיסוי:

 2ק"ג  /מ"ר

כושר כיסוי:

-

שיטת יישום:

אקדח

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,שפכטל

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

 280מ"ל

גדלי אריזות:

 20 ,6ק"ג

גדלי אריזות:

 18, 5 ,1ליטר

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

36

סילקו 100

ﺷﻔﺎف ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ،أﺑﻴﺾ

-

ﻣﺤﻘﻦ

 280ﻣﻠﻴﻠﱰ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

أﺑﻴﺾ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻠﻤﻌﺎن

 2ﻛﻐﻢ  /ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،ﻣﺠﺮود

 20 ،6ﻛﻐﻢ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:
ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺷﻔﺎف

ﻏري ﻻﻣﻊ

-

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 18 ،5 ،1ﻟﻴﱰ

IS1101
Mullen Pink

ציפויי רצפות

פריימר לרצפות

אפוקסי מבריק לרצפות

פוליאוריתן מבריק לרצפות

ציפוי יסוד אפוקסי דו-רכיבי  100%מוצקים ,המשמש כשכבת
יסוד )פריימר( לפני צביעת צבעים עליונים לרצפות בטון .בעל
הדבקה מעולה לתשתית .משמש למשטחי בטון כגון חניוני
רכב ,משטחי עבודה ואחסון ועוד.

צבע אפוקסי דו-רכיבי  100%מוצקים המשמש כציפוי עליון
למערכות אפוקסי לציפוי משטחי בטון .משמש לצביעת
משטחים שאינם חשופים לקרינת שמש.

פוליאוריתן דו-רכיבי ,פוליאסטר אליפטי ,משמש כציפוי עליון
ברצפות אפוקסי בחשיפה לאור ושמש .מתאים ליישום
בחניונים ,מוסכים ,רצפות ייצור ועוד.

ﻃﻼء أﺳﺎس أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ  100%ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﺒﻘﺔ أﺳﺎس
)ﺑﺮاميﺮ( ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼء اﻟﻌﻠﻮي ﻷرﺿﻴﺎت اﻟﺒﺎﻃﻮن ،ذو اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﱄ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻷرﺿﻴﺎت اﻟﺒﺎﻃﻮن ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ،أرﺿﻴﺎت اﻟﻮرﺷﺎت واﳌﺨﺎزن وﻏريﻫﺎ.

دﻫﺎن أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ  100%ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﻼء ﻋﻠﻮي
ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻓﻮﻛﴘ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺴﻄﺤﺎت اﻟﺒﺎﻃﻮن .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻄﻼء اﳌﺴﻄﺤﺎت
ﻏري اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ.

ﺑﻮﻟﻴﺆرﻳﺘﺎن ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﺑﻮﻟﻴﺴﱰ أﻟﻴﻔﺎيت ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ
ﻷرﺿﻴﺎت اﻷﻓﻮﻛﴘ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﻴﺎرات ،اﻟﻜﺮاﺟﺎت ،أرﺿﻴﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ وﻏريﻫﺎ.

ציפויי רצפות

גוון:

ירוק ,אפור ,כחול ,אדום ,צהוב

גוון:

גווני מניפת  RALנבחרים

גוון:

גווני מניפת  RALנבחרים

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 5-מ"ר  /ליטר ) 200מיקרון(

כושר כיסוי:

כ 4-מ"ר  /ליטר ) 250מיקרון(

כושר כיסוי:

כ 7-מ"ר  /ליטר ) 100מיקרון(

שיטת יישום:

רולר ,מגב ,התזה

שיטת יישום:

רולר ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה

גדלי אריזות:

מארז  18ליטר

גדלי אריזות:

מארז  18ליטר

גדלי אריזות:

מארז  18 ,5ליטר

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

أﺧﴬ ،رﻣﺎدي ،أزرق ،أﺣﻤﺮ ،أﺻﻔﺮ

ﺣﻮاﱄ  5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ ) 200ﻣﻴﻜﺮون(
روﻟﺮ ،ﻣﻤﺴﺤﺔ ،رش

ﻋﺒﻮة  18ﻟﻴﱰ

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

أﻟﻮان ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

ﺣﻮاﱄ  4ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ ) 250ﻣﻴﻜﺮون(
روﻟﺮ ،رش

ﻋﺒﻮة  18ﻟﻴﱰ

اﻟﻠﻮن:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

أﻟﻮان ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

ﺣﻮاﱄ  7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ ) 100ﻣﻴﻜﺮون(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

ﻋﺒﻮة  18 , 5ﻟﻴﱰ

מערכת ציפויי רצפות
שלב ג :פוליאוריתן לרצפות
שלב ב :אפוקסי מבריק לרצפות
שלב א :פריימר לרצפות

אפוקסי 257NL
צבע אפוקסי דו-רכיבי  100%מוצקים ,המשמש כשכבת יסוד
)פריימר( ושכבת פילוס במערכות אפוקסי לציפוי רצפות בטון.

צבע יסוד דו-רכיבי למשטחי בטון ,המבוסס על שרפים
אפוקסיים ופוליאמידיים .האפילק נספג היטב בתשתית וניתן
ליישום על משטחים אופקיים ואנכיים .משמש כיסוד לפני
יישום אפוקסי מבריק לרצפות ,על גבי בטון ,טיח ,גבס עוד.

دﻫﺎن أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ  100%ﻣﺎدة ﺻﻠﺒﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﺒﻘﺔ أﺳﺎس
)ﺑﺮاميﺮ( وﻃﺒﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻓﻮﻛﴘ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أرﺿﻴﺎت اﻟﺒﺎﻃﻮن.

دﻫﺎن أﺳﺎس ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﳌﺴﻄﺤﺎت اﻟﺒﺎﻃﻮن ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﻨﺞ اﻷﻓﻮﻛﴘ واﻟﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺪ،
ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ اﻷﺳﺎس وميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﲆ اﳌﺴﻄﺤﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻛﺄﺳﺎس ﻗﺒﻞ ﻃﻼء اﻷﻓﻮﻛﴘ اﻟﻼﻣﻊ ﻟﻸرﺿﻴﺎت ،ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻃﻮن ،اﻟﺠﺺ ،اﻟﺠﺒﺼني وﻏريﻫﺎ.

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

גווני מניפת  RALנבחרים

גוון:

أﻟﻮان ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

اﻟﻠﻮن:

שקוף
ﺷﻔﺎف

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק
ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

ﻻﻣﻊ

כושר כיסוי:

כ 5-מ"ר  /ליטר ) 200מיקרון(

כושר כיסוי:

כ 12-מ"ר  /ליטר בעובי  20מיקרון

שיטת יישום:

רולר ,מגב ,התזה

שיטת יישום:

מברשת ,רולר ,התזה ,התסת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  18ליטר

גדלי אריזות:

מארז  5ליטר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

38

אפילק

ﺣﻮاﱄ  5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ ) 200ﻣﻴﻜﺮون(
روﻟﺮ ،ﻣﻤﺴﺤﺔ ،رش

ﻋﺒﻮة  18ﻟﻴﱰ

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

מבריק
ﺣﻮاﱄ  12ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻟﻴﱰ )ﺑﺴﻤﻚ  20ﻣﻴﻜﺮون(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

ﻋﺒﻮة  5ﻟﻴﱰ

תעשייה

יסוד אנטי ראסט

צבעי יסוד חד-רכיביים

צבע יסוד למתכת ,בגימור מט ,מיועד ליישום לפני שכבת צבע
עליון סינטטי .לשימוש פנימי וחיצוני.

צבע יסוד סינטטי )חד-רכיבי( מהיר ייבוש ,ליישום בהתזה בלבד,
המקנה הגנה אנטיקורוזיבית למתכות .מתאים לצביעה תעשייתית.

دﻫﺎن أﺳﺎس ﻟﻠﻤﻌﺎدن ،ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻄﻼء ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻄﻼء اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

دﻫﺎن أﺳﺎس ﺻﻨﺎﻋﻲ )أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ( ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻔﺎف ،ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮش ﻓﻘﻂ،
ﻳﻮﻓﺮ ﺣامﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﺂﻛﻞ اﳌﻌﺎدن ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

צבע יסוד חד-רכיבי להגנה מוגברת על מתכות .מבוסס על שרף אלקידי-
פנולי ,בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד ,כולל על מתכות מגולוונות.
הצבע מכיל תוספים מיוחדים ,המקנים לו הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.
دﻫﺎن أﺳﺎس أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻳﻮﻓﺮ ﺣامﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ،ﻋﲆ أﺳﺎس راﺗﻨﺠﺎت
اﻟﻜﻴﺪات اﻟﻔﻴﻨﻮل ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ً ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن اﳌﻐﻠﻔﻨﺔ.
ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺪﻫﺎن ﻋﲆ اﺿﺎﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ﺣامﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ً ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ.

גוון:

אדום אוקסיד ,אפור ,שחור ,לבן

גוון:

אדום אוקסיד ,אפור

גוון:

אדום אוקסיד ,אפור ,לבן

גימור:

מט

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺣﻤﺮ أﻛﺴﻴﺪ ،رﻣﺎدي ،أﺳﻮد ،أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺣﻤﺮ أﻛﺴﻴﺪ ،رﻣﺎدي

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

أﺣﻤﺮ أﻛﺴﻴﺪ ،رﻣﺎدي ،أﺑﻴﺾ

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

58%

נפח מוצקים:

53%

כושר כיסוי לליטר:

כ 14-מ"ר ) 40מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 13-מ"ר ) 40מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

 18 ,4.5 ,0.75ליטר

גדלי אריזות:

 18 ,5ליטר

גדלי אריזות:

 4.5 ,0.75ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

58%

ﺣﻮاﱄ  14ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 40ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،دﻫﺎن ،رش

 18 ،4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

יסוד אוניקוט עשיר אבץ
צבע עשיר אבץ ,חד-רכיבי להגנה קטודית על מתכת .משמש כצבע
היוצר ציפוי רציף של אבץ מתכתי המגן על המתכת במנגנון גלווני.
מיועד לתיקוני גילוון לאחר ריתוך ובמקומות בהם נפגע הגילוון.
دﻫﺎن ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﻚ ،اﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ﺣامﻳﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮدﻳﺔ )ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠامء واﻟﱰﺑﺔ( .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻚ اﳌﻌﺪين اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﳌﻌﺎدن
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻐﻠﻔﻨﺔ .ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻐﻠﻔﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﺤﺎم أو ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﴬر.
גוון:

אפור

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

رﻣﺎدي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

45±2%

כושר כיסוי לליטר:

כ 9-מ"ר ) 50מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,התזה

גדלי אריזות:

 2ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

40

יסוד מהיר ייבוש

יסוד פנולי 503

45±2%

ﺣﻮاﱄ  9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،رش

 2ﻟﻴﱰ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

53%

ﺣﻮاﱄ  13ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 40ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش أﱄ

 18 ،5ﻟﻴﱰ

נפח מוצקים:

46%
כ 11.5-מ"ר ) 40מיקרון יבש(

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

46%

ﺣﻮاﱄ  11.5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 40ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

 4.5 ،0.75ﻟﻴﱰ

עליון  DTCמולטילק

גוון:

כל גווני מניפת RAL

גימור:

מבריק

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

54%

כושר כיסוי לליטר:

כ 11 -מ"ר ) 50מיקרון יבש(

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

 18 ,4.5ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

צבעי עליון חד-רכיביים

צבע עליון סינטטי ,מבריק )רמת ברק  ,(90%ליישום בהתזה ,מהיר
ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה במיוחד .מתאים לצביעת
קונסטרוקציות מתכת ,משאיות ומשטחי פלדה ,הצבועים ביסוד מתאים.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻻﻣﻊ )درﺟﺔ اﻟﻠﻤﻌﺎن  ،(90%ﻳﻄﲆ ﺑﺎﻟﺮش ،ﻳﺠﻒ ﺑﴪﻋﺔ
وﻫﻮ ذو ﻗﺪرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﻼء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ،
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت وﻣﺴﻄﺤﺎت اﻟﻔﻮﻻذ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﻼﺋﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ.

54%

ﺣﻮاﱄ  11ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش آﱄ

 18 ،4.5ﻟﻴﱰ

עליון מהיר ייבוש
צבע עליון חד-רכיבי בגימור מבריק ,להגנה על מתכות .מהיר ייבוש ובעל עמידות
חיצונית גבוהה .מיועד ליישום בהתזה על אלמנטים תעשייתיים הדורשים
תהליך צביעה מהיר ,כדוגמת  -קונסטרוקציות מתכת ,משאיות ומשטחי פלדה.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻻﻣﻊ أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻟﺤامﻳﺔ اﳌﻌﺎدن .ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻔﺎف وذو ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻄﻼء ﺑﺎﻟﺮش ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻃﻼء ﴎﻳﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،وﻣﺴﻄﺤﺎت اﻟﻔﻮﻻذ.
גוון:

כל גווני מניפת RAL

גימור:

מבריק

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

46-47.5%

כושר כיסוי לליטר:

כ 9-10-מ"ר ) 50מיקרון יבש(

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

46-47.5%

ﺣﻮاﱄ  9-10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(

שיטת יישום :הברשה )לשטחים קטנים בלבד( ,התזה ,התזת איירלס
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

גדלי אריזות:
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻓﺮﺷﺎة )ﻟﻸﺳﻄﺢ اﻟﺼﻐرية ﻓﻘﻂ( رش ،رش آﱄ

 18 ,4.5ליטר
 18 ،4.5ﻟﻴﱰ
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סיגמאפאסט 213

אפוקסי HB 55

צבעי יסוד דו-רכיביים

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי ,בעל ייבוש מהיר לצביעת מתכות שונות,
מקנה הגנה אנטיקורוזיבית מעולה עם עמידות טובה בתנאים סביבתיים
קשים .מומלץ כצבע יסוד למערכות צבע דו-רכיבי .מיועד לצביעת פלדה
שחורה ומגלוונת ,אלומיניום ופלב"מ )לאחר הכנת שטח מתאימה(.
دﻫﺎن أﺳﺎس أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻔﺎف ﻟﻄﻼء اﳌﻌﺎدن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻮﻓﺮ ﺣامﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻣﻊ
ﻣﻘﺎوﻣﺔﻋﺎﻟﻴﺔﻟﻈﺮوفاﻟﻄﻘﺲاﻟﻘﺎﺳﻴﺔ.ﻳﻨﺼﺢﺑﻪﻛﺪﻫﺎنأﺳﺎسﰲﻋﻤﻠﻴﺎتاﻟﺪﻫﺎنﺛﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﱰﻛﻴﺐ.ﻣﺨﺼﺺﻟﻄﻼء
اﻟﻔﻮﻻذاﻷﺳﻮدواﳌﻐﻠﻔﻦ،اﻷﳌﻨﻴﻮمواﻟﻔﻮﻻذاﳌﻘﺎومﻟﻠﺼﺪأ)ﺳﺘﺎﻧﻠﻴﺲﺳﺘﻴﻞ()ﺑﻌﺪﺗﺤﻀرياﻟﺴﻄﺢﺑﺸﻜﻞﻣﻨﺎﺳﺐ(.
גוון:

אדום אוקסיד ,אפור ,אלומיניום ,שחור

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

أﺣﻤﺮ أﻛﺴﻴﺪ ،رﻣﺎدي ،أﳌﻨﻴﻮم ،أﺳﻮد

גוון:

אפור ,צהוב

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

رﻣﺎدي ،أﺻﻔﺮ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

55%

נפח מוצקים:

60±2%

כושר כיסוי לליטר:

כ 5.5-מ"ר ) 100מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 7.5-מ"ר ) 80מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  18 ,5ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

55%

ﺣﻮاﱄ  5.5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 100ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  18 ،5ﻟﻴﱰ

אמרקוט 71

גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

60±2%

ﺣﻮاﱄ  7.5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 80ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

אמרקוט 385

צבע אפוקסי פוליאמיד ,דו-רכיבי .משמש כציפוי אנטיקורוזיבי במערכות
לצביעה חדשה ואחזקה במבני מתכת ,מיכלים ,צנרת ,מבנים ימיים ,גשרים
ותחנות כח .מתאים לשימוש באלמנטים המיועדים לטבילה או לחשיפה ימית.
دﻫﺎن أﻓﻮﻛﴘ ﺑﻮﻟﻴﺎﻣﻴﺪ ،ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﻼء ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻼء
اﻟﺠﺪﻳﺪة أو ﻟﱰﻣﻴﻢ اﳌﺒﺎين اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ ،اﻟﺨ ّﺰاﻧﺎت ،اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،اﳌﺒﺎين اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،اﻟﺠﺴﻮر وﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻌﺪات اﳌﻌﺪة ﻟﻠﻐﻤﺮ ﰲ اﳌﺎء أو اﳌﻌﺮﺿﺔ ﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ.
אדום אוקסיד
أﺣﻤﺮ أﻛﺴﻴﺪ

מט

צבע אפוקסי פוליאמיד דו-רכיבי ,רב תכליתי .משמש כציפוי
אנטיקורוזיבי לצביעה חדשה ,לאחזקה של מבני מתכת ,צביעה חיצונית
של מיכלים ,צנרת ,מבנים ימיים וגשרים .מתאים לשימוש באלמנטים
המיועדים לטבילה וכל משטח הנתון לכימיקלים ,לחות או חשיפה ימית.
دﻫﺎنأﻓﻮﻛﴘﺑﻮﻟﻴﺎﻣﻴﺪ،ﺛﻨﺎيئاﻟﱰﻛﻴﺒﺔ،ﻣﺘﻌﺪداﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت،ﻳﺴﺘﺨﺪمﻛﻄﻼءﺿﺪاﻟﺘﺂﻛﻞﰲاﻟﻄﻼءاﻟﺠﺪﻳﺪوﰲ
ﺗﺮﻣﻴﻢاﳌﺒﺎيناﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ،وﰲاﻟﻄﻼءاﻟﺨﺎرﺟﻲﻟﻠﺨ ّﺰاﻧﺎت،اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ،اﻟﺠﺴﻮرواﳌﺒﺎيناﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.ﻣﻨﺎﺳﺐﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻠﻤﻌﺪات اﳌﻌﺪة ﻟﻠﻐﻤﺮ ﰲ اﳌﺎء أو اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴاموﻳﺔ أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ.
גוון:
اﻟﻠﻮن:

אדום אוקסיד ,לבן ,שחורRAL 7035 ,RAL 1013 ,MIO 7035 ,

גימור:

أﺣﻤﺮ أﻛﺴﻴﺪ ،أﺑﻴﺾ ،أﺳﻮدMIO7035، RAL1013، RAL7035 ،

מט

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

51±3%

נפח מוצקים:

68±2%

כושר כיסוי לליטר:

כ 10-מ"ר ) 50מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 6.8-מ"ר ) 100מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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צבע יסוד וביניים אפוקסי דו-רכיבי ,על בסיס ויניל פוליאמין ,בעל
עמידות גבוהה וייבוש מהיר .משמש כיסוד אפוקסי או כצבע לבניית
עובי במערכות ציפוי מגן למבני פלדה בחשיפה אטמוספרית.
دﻫﺎن أﺳﺎس ووﺳﻂ أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻔﻨﻴﻞ ﺑﻮﻟﻴﺎﻣني ،ذو
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺟﻔﺎف ﴎﻳﻊ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس أﻓﻮﻛﴘ أو ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻃﺒﻘﺔ
ﺳﻤﻴﻜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻼء ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ.

51±3%

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

68±2%

ﺣﻮاﱄ  6.8ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 100ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

יסוד אפוקסי עשיר אבץ

גוון:

אפור מתכתי

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

رﻣﺎدي ﻣﻌﺪين

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי ,עשיר אבץ המקנה הגנה קתודית
ומשלב תכונות הגנה של אפוקסי ואבץ מתכתי .מתאים לשימושים
תעשייתיים וימיים ,כגון צביעת קונסטרוקציות פלדה ,צנרת,
צביעה חיצונית של מיכלים ,תחנות כח ,סיפונים ומבנים ימיים.
دﻫﺎن أﺳﺎس أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﻚ ميﻨﺢ ﺣامﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮدﻳﺔ وﻳﺠﻤﻊ ﺑني ﻣﻤﻴﺰات
اﻟﺤامﻳﺔ اﻷﻓﻮﻛﴘ واﻟﺰﻧﻚ اﳌﻌﺪين .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻃﻼء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ ،اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،اﻟﻄﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺨ ّﺰاﻧﺎت ،ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺴﻔﻦ ،واﳌﺒﺎين اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
גוון:

אפור

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

رﻣﺎدي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

45%

נפח מוצקים:

62%

כושר כיסוי לליטר:

כ 7.5-מ"ר ) 60מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 8.3-מ"ר ) 75מיקרון יבש(

שיטת יישום:

התזת איירלס

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  10ליטר

גדלי אריזות:

מארז  10ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

45%

ﺣﻮاﱄ  7.5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 60ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  10ﻟﻴﱰ

סיגמאפאסט 302

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

62%

ﺣﻮاﱄ  8.3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 75ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف( ﻓﺮﺷﺎة ،رش ،رش آﱄ
رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  10ﻟﻴﱰ

אבץ סיליקט דיימטקוט 9

צבע יסוד אפוקסי אבץ סיליקט דו-רכיבי .מתאים לשימושים
תעשייתיים כגון צביעת קונסטרוקציות פלדה ,צנרת ,צביעה
חיצונית של מיכלים ,תחנת כח וגשרים.

צבע אבץ סיליקט אנאורגני ,דו-רכיבי .משמש כיסוד
אנטיקורוזיבי לשימוש במבני מתכת בתעשייה הכבדה,
באוניות ובמבנים ימיים.

دﻫﺎن أﺳﺎس أﻓﻮﻛﴘ ﻣﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺰﻧﻚ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦﻃﻼءاﻟﻬﻴﺎﻛﻞاﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ،اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ،اﻟﻄﻼءاﻟﺨﺎرﺟﻲﻟﻠﺨ ّﺰاﻧﺎت،ﻣﺤﻄﺎتاﻟﻄﺎﻗﺔواﻟﺠﺴﻮر.

دﻫﺎن ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻜﺎت اﻟﺰﻧﻚ ﻏري ﻋﻀﻮي ،ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳌﺒﺎين اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﰲ اﻟﺒﻮاﺧﺮ وﰲ اﳌﺒﺎين اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

גוון:

אפור ,כחול  -ירוק

גוון:

אפור

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

رﻣﺎدي ،أزرق  -أﺧﴬ

اﻟﻠﻮن:

رﻣﺎدي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

63±2%

נפח מוצקים:

62±4%

כושר כיסוי לליטר:

כ 6.3 -מ"ר ) 100מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 8.3-מ"ר ) 75מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

63±2%

ﺣﻮاﱄ  6.3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 100ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

צבעי יסוד עשירי אבץ

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי ,עשיר אבץ מתכתי .הצבע משלב תכונות הגנה
של שרפי אפוקסי עם הגנה קטודית ומקנה עמידות מעולה בפני התפתחות
חלודה .משמש כצבע אנטיקורוזיבי במערכות צבע שונות המיושמות בסביבה
קורוזיבית קשה ובתנאי אקלים קשים בדרגות  c5- c4לפי תקן .ISO 12944
دﻫﺎن أﺳﺎس أﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﻚ اﳌﻌﺪين ،ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺪﻫﺎن ﺑني ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤامﻳﺔ ﻟﺮاﺗﻨﻐﺎت اﻷﻓﻮﻛﴘ ﻣﻊ
اﻟﺤامﻳﺔاﻟﻜﺎﺛﻮدﻳﺔوميﻨﺢﻣﻘﺎوﻣﺔﻋﺎﻟﻴﺔﺿﺪﺗﻜﻮناﻟﺼﺪأ،ﻳﺴﺘﺨﺪمﻛﻄﻼءﺿﺪاﻟﺘﺂﻛﻞﰲﻋﻤﻠﻴﺎتدﻫﺎناﻷﺳﻄﺢاﳌﺘﻮاﺟﺪة
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ وﰲ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت C4و C5ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺠﻮدةISO12944

אמרקוט 68G

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

62±4%

ﺣﻮاﱄ  8.3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 75ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

43

נירוגלס

אוניספיד

צבעי עליון דו-רכיביים

צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר  -אליפטי דו רכיבי ,בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים
קורוזיביים ובקרינת  .UVמשמש כצבע עליון במערכת אפוקסי-פוליאוריתן ,המספקת
הגנה ועמידות באווירות שונות כגון מפעלים כימים ופטרו כימים ,מבני מתכת ,צנרת,
מבנים ימיים ,גשרים ,משטחי בטון וקונסטרוקציות מתכת שונות .לשימוש פנימי וחיצוני.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﺑﻮﻟﻴﺆرﻳنث ﺑﻮﻟﻴﺎﺳﱰ – أﻟﻴﻔﺎيت ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺐ ،ذو ﻗﺪرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪاًﺿﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ وﺿﺪ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻮق
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ.UVﻳﺴﺘﺨﺪمﻛﻄﻼءﻋﻠﻮيﰲﻋﻤﻠﻴﺎتﻃﻼءاﻷﻓﻮﻛﴘ-ﺑﻮﻟﻴﺆرﻳنث,اﻟﻠﺘﻲﺗﻮﻓﺮﺣامﻳﺔوﻣﻘﺎوﻣﺔﰲﻇﺮوفﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻛامﰲاﳌﺼﺎﻧﻊاﻟﻜﻴاموﻳﺔ
واﻟﺒﱰوﻛﻴاموﻳﺔ،اﳌﺒﺎيناﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ،اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ،اﳌﺒﺎيناﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،اﻟﺠﺴﻮر،ﻣﺴﻄﺤﺎتاﻟﺒﺎﻃﻮنواﻟﻬﻴﺎﻛﻞاﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاماﻟﺪاﺧﲇواﻟﺨﺎرﺟﻲ.
גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני ,מהיר ייבוש ,בעל כושר
הידבקות גבוה .עמיד בפני  ,UVלשימוש פנימי וחיצוני .ניתן
ליישום ישיר על פח מגולוון ,אלומיניום וסוגי פלסטיק שונים.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺑﻮﻟﻴﺆرﻳنث ،ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻔﺎف ،ذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ .ميﻜﻦ
ﻃﻼؤه ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻟﺼﻔﻴﺢ اﳌﻐﻠﻔﻦ ،اﻷﳌﻨﻴﻮم وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.

כל גווני מניפת RAL

גוון:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

اﻟﻠﻮن:

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני ,גמיש ,מבוסס על שרפי פוליאוריתן אליפטי.
בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים חיצוניים ובקרינת  UVובעל כושר
הידבקות גבוה לכל סוגי המתכות ,פלסטיק PVC ,ובטון .לשימוש פנימי וחיצוני.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺑﻮﻟﻴﺆرﻳنث ،ﻣﺮن ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ راﺗﻨﺠﺎت اﻟﺒﻮﻟﻴﺆرﻳنث اﻻﻟﻴﻔﺎيت .ذو
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪا ًﻟﻠﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ وذو ﻗﺪرة اﻟﺘﺼﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻌﺎدن ،اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،اﻟﺒﻲ ﰲ ﳼ واﻟﺒﺎﻃﻮن .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

כל גווני מניפת RAL

גוון:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת  RALוגווני מניפת MR

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  RALوﺗﺸﻜﻴﻠﺔ MR

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק ,משי
ﻻﻣﻊ ،ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

מבריק ,מט-משי
ﻻﻣﻊ ،ﻏري ﻻﻣﻊ  -ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

ﻻﻣﻊ ،ﻏري ﻻﻣﻊ  -ﺣﺮﻳﺮي

נפח מוצקים:

52±2%

נפח מוצקים:

50%

נפח מוצקים:

48%

כושר כיסוי לליטר:

כ 10-מ"ר ) 52מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 10-מ"ר ) 50מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 10-מ"ר ) 48מיקרון יבש(

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה

גדלי אריזות:

מארז  18 ,5ליטר

גדלי אריזות:

מארז  18 ,5ליטר

גדלי אריזות:

מארז  18 ,5 ,1ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

52±2%

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 52ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  18,5ﻟﻴﱰ

נירוגלס
עמידות גבוהה
מאוד לשחיקה
ייבוש מהיר
ניתן לבנות עובי
עד  100מיקרון
בשכבה אחת

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

50%

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  18 ،5ﻟﻴﱰ

אמרקוט 450S/SG
צבע עליון פוליאוריתני ,במערכת אנטיקורוזיבית המספקת
הגנה ועמידות באווירות קורוזיביות שונות ,כגון מפעלים כימיים
ופטרוכימים ,מבני מתכת ,מיכלים ,צנרת ועוד.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﺆرﻳنث ،ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ وﻳﻮﻓﺮ ﺣامﻳﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ ،ﻣﺜﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻴاموﻳﺔ واﻟﺒﱰوﻛﻴاموﻳﺔ ،اﳌﺒﺎين
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،اﻟﺨ ّﺰاﻧﺎت ،اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وﻏريﻫﺎ.

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

מבריק ,מט-משי
48%

ﺣﻮاﱄ  10ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 48ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

ﻋﺒﻮة  18 ،5 ،1ﻟﻴﱰ

סיגמאדור 550
צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני ,אליפטי-אקרילי .משמש
כצבע עליון במערכות אנטיקורוזיביות המספקות הגנה
ועמידות באווירות קורוזיביות שונות.
دﻫﺎن ﻋﻠﻮي ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﺆرﻳنث اﻷﻟﻴﻔﺎيت اﻹﻛﺮﻳﲇ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﻼء
ﻋﻠﻮي ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻼء ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺂﻛﻞ ،وﻫﻮ ﻳﻮﻓﺮ ﺣامﻳﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﰲ اﻟﻈﺮوف
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ.

גוון:

כל גווני מניפת RAL

גוון:

כל גווני מניפת RAL

גימור:

מבריק ,חצי מבריק

גימור:

מבריק

נפח מוצקים:

58%

נפח מוצקים:

55±2%

כושר כיסוי לליטר:

כ 11.6-מ"ר ) 50מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 11-מ"ר ) 50מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  20 ,5ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20 ,5ליטר

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:
اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

ﻻﻣﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻠﻤﻌﺎن

58%

ﺣﻮاﱄ  11.6ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20 ،5ﻟﻴﱰ

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:
اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

ﻻﻣﻊ

55±2%

ﺣﻮاﱄ  11ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 50ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20 ،5ﻟﻴﱰ

אפוקסי כל

EP 5100

גוון:
اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת נירלט

גוון:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻧريﻻت

כל גווני מניפת RAL

اﻟﻠﻮن:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מבריק ,מט
ﻻﻣﻊ ،ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

גימור:

ﺣﺮﻳﺮي

נפח מוצקים:

57±2%

נפח מוצקים:

80%

כושר כיסוי לליטר:

כ 5.7-מ"ר ) 100מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 6.7-מ"ר ) 120מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה

גדלי אריזות:

מארז  5 ,1ליטר

גדלי אריזות:

מארז  18 ,5ליטר

גימור:

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

57±2%

ﺣﻮاﱄ  5.7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 100ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  5 ،1ﻟﻴﱰ

אפוקל 331

משי

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

80%

ﺣﻮاﱄ  6.7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 120ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

ﻋﺒﻮة  18 ،5ﻟﻴﱰ

אמרלוק 400C

צבע יסוד ועליון אפוקסי פוליאמיד ,דו-רכיבי .משמש כיסוד
ועליון לצביעה פנימית על משטחי פלדה ,ברזל מגולוון ובטון.
دﻫﺎن أﺳﺎس وﻋﻠﻮي ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﺎﻣﻴﺪ اﻷﺑﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس
وﻛﻄﻼء ﻋﻠﻮي ﻟﻠﻄﻼء اﻟﺪاﺧﲇ ﻋﲆ ﻣﺴﻄﺤﺎت اﻟﻔﻮﻻذ ،اﻟﺤﺪﻳﺪ اﳌﻐﻠﻔﻦ واﻟﺒﺎﻃﻮن.

אמרקוט 78HBC

צבע אפוקסי רב-תכליתי ,סביל שטח ורב עובי .משמש כציפוי אנטיקורוזיבי
לצביעה חדשה ואחזקה במבני מתכת ,מבני בטון ועוד .מתאים לשימוש באלמנטים
המיועדים לטבילה ולכל משטח הנתון לרטיבות ,לחות או חשיפה ימית.
دﻫﺎن أﻓﻮﻛﴘ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻤﺪد وﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴامﻛﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻀﺎد اﻟﺘﺂﻛﻞ ﰲ
اﻟﻄﻼء اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻄﻼء ﰲ اﳌﺒﺎين اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﺒﺎين اﻟﺒﺎﻃﻮن وﻏريﻫﺎ .ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳌﻌﺪات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﻤﺮ وﻷي ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺒﻠﻞ ،اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ أو ﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ.

גוון:

כל גווני מניפת RAL

גוון:

גימור:

מט ,משי

גימור:

צבע אפוקסי )זפת פחמים( ,דו-רכיבי ,רב עובי .מתאים
לשימושים תעשייתיים וימיים ,כגון  -צביעת צנרת ,מיכלי
אחסון נפט גולמי ,תחנות כח וכו'.
دﻫﺎن أﻓﻮﻛﴘ )اﻟﻘﻄﺮان اﻟﻔﺤﻤﻲ( ،ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴامﻛﺔ .ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ – ﻃﻼء اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﺧ ّﺰاﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم،
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏريﻫﺎ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  ،RALﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﳌﻨﻴﻮم وﺗﺸﻜﻴﻠﺔ MIO

גוון:
اﻟﻠﻮن:

שחור

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﺣﺮﻳﺮي

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

חצי מבריק
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻠﻤﻌﺎن

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

מט

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

65±2%

נפח מוצקים:

87±2%

נפח מוצקים:

75%

כושר כיסוי לליטר:

כ 5.2-מ"ר ) 125מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 8.7-מ"ר ) 100מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 3-מ"ר ) 250מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  5ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

اﻟﻠﻮن:

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ RAL

65±2%

ﺣﻮاﱄ  5.2ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 125ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

ﻋﺒﻮة  5ﻟﻴﱰ

اﻟﻠﻮن:

כל גווני מניפת  ,RALמניפת אלומיניום ומניפת MIO

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

צבעי יסוד עליון דו-רכיביים

צבע יסוד עליון אפוקסי דו-רכיבי על בסיס מים .משמש
לצביעה פנימית של משטחי בטון ,פלדה צבועה וטיח .מתאים
לשימוש בתעשיית המזון ,התרופות והמיקרואלקטרוניקה.
دﻫﺎن أﺳﺎس وﻋﻠﻮي ﻣﻦ اﻷﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻄﻼء
اﻟﺪاﺧﲇ ﳌﺴﻄﺤﺎت اﻟﺒﺎﻃﻮن ،اﻟﻔﻮﻻذ اﳌﻄﲇ واﻟﺠﺺ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﻏﺬﻳﺔ ،اﻷدوﻳﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

צבע יסוד עליון אפוקסי דו-רכיבי ,סביל שטח ורב מוצקים .מקנה הגנה
אנטיקורוזיבית מעולה ועמידות טובה בתנאים קורוזיביים קשים .מיועד
לצביעת מתכת חדשה וישנה ,כולל על גבי חלודה יציבה ופלדה מגולוונת.
دﻫﺎن أﺳﺎس وﻋﻠﻮي ﻣﻦ اﻻﻓﻮﻛﴘ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻏﻨﻲ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ.
ﻳﻮﻓﺮ ﺣامﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﰲ ﻇﺮوف اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ .ﻣﺨﺼﺺ
ﻟﻄﻼء اﳌﻌﺎدن اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻘﺪميﺔ ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﺪأ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻔﻮﻻذ اﳌﻐﻠﻔﻦ.

87±2%

ﺣﻮاﱄ  8.7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 100ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

أﺳﻮد

75%

ﺣﻮاﱄ  3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 250ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ
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סטילגארד 549FM

צבעים וציפויים מעכבי בעירה

ציפוי תופח חד-רכיבי להגנה בפני אש .משמש כציפוי דק
להגנת מבני מתכת בפני אש צלולוזית.
ﻃﻼء ﻣﻨﺘﻔﺦ أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨريان .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﲆ اﳌﺒﺎين اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺴﻠﻴﻮﻟﻮزﻳﺔ.

CAFCO WB 3
ציפוי תופח על בסיס מים ,המכיל שרפים על בסיס פוליויניל
אצטט ומלאנים להגנה מפני אש על פלדה מבנית .ניתן לאטום
אותו ולהגן עליו עם שכבה עליונה דקורטיבית.
ﻃﻼء ﻣﻨﺘﻔﺦ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎء ،ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ راﺗﻨﺠﺎت ﻋﲆ أﺳﺎس اﺳﻴﺘﺎت
اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻧﻴﻞ واﳌﻴﻼﻧﻴﻢ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﰲ ﻓﻮﻻذ اﻟﺒﻨﺎء .ميﻜﻦ ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ
واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ.

גוון:

לבן

גוון:

לבן

גימור:

מט

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ

מוצר חד-רכיבי אבקתי ,על בסיס ורמיקוליט וגבס ,המספק
בעובי מינימלי ,עמידות יעילה בפני אש לאלמנטים מפלדה
ומבטון ,רצפות מתכת ,גגות ,תעלות אוורור וכו'.
ﻣﻨﺘﺞ أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺤﻮق ،ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻔﺮﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ واﻟﺠﺒﺺ،
ﻳﻮﻓﺮ ﻋﱪ ﻃﺒﻘﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻨريان ﰲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮﻻذ واﻟﺒﺎﻃﻮن ،اﻷرﺿﻴﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،اﻷﺳﻘﻒ ،ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻬﻮﺋﺔ وﻏريﻫﺎ.
גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

68±3%

נפח מוצקים:

72±2%

כושר כיסוי לליטר:

כ 1.7-מ"ר ) 400מיקרון יבש(

כושר כיסוי לק"ג:

כ 1-מ"ר ) 500מיקרון יבש(

שיטת יישום:

התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזת איירלס

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

גדלי אריזות:

 20ליטר

גדלי אריזות:

 25ק"ג

גדלי אריזות:

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:
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68±3%

ﺣﻮاﱄ  1.7ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 400ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش آﱄ

 20ﻟﻴﱰ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻐﻢ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

72±2%

ﺣﻮاﱄ  1ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 500ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش آﱄ

 25ﻛﻐﻢ

לבן שבור
ﺷﺒﻪ أﺑﻴﺾ

התזה מונוליטי

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

رش ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ

כושר כיסוי:

כ 217-מ"ר  /טון ) 15מ"מ(

שיטת יישום:

התזה
 20ק"ג

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﺣﻮاﱄ  217ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  /ﻃﻦ ) 15ﻣﻠﻢ(
رش

 20ﻛﻐﻢ

סיליקול

גוון:

שקוף ,אלומיניום ,שחור

גימור:

מט ,מבריק

اﻟﻠﻮن:

ﺷﻔﺎف ،أﳌﻨﻴﻮم ،أﺳﻮد

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ ،ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

) 38-45%בהתאם לגוון(

כושר כיסוי לליטר:

כ 15-18-מ"ר ) 25מיקרון יבש(

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

 5ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

צבעים עמידי חום

צבע חד-רכיבי להגנה על מתכת ,עמיד בחום עד  300מעלות.
מיועד לצביעת פלדה ,גילוון ואלומיניום ,ללא צורך בצבע יסוד.
מתאים להגנה על ארובות ,תנורים וציוד אלקטרוני.
دﻫﺎن أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻟﺤامﻳﺔ اﳌﻌﺎدن ،ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺮارة ﺣﺘﻰ  300درﺟﺔ.
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﻟﻔﻮﻻذ ،اﳌﻌﺎدن اﳌﻐﻠﻔﻨﺔ واﻻﳌﻨﻴﻮم ،دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻄﻼء أﺳﺎس.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﺪاﺧﻦ ،اﻷﻓﺮان واﳌﻌﺪات اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.

) 38-45%ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﻮن(

ﺣﻮاﱄ  15-18ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 25ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش آﱄ

 5ﻟﻴﱰ

אמרקוט 878HS
צבע אלומיניום סיליקוני חד-רכיבי עמיד בחום עד  540מעלות.
משמש כצבע להגנה על מתכת .מיועד לצביעת ארובות,
מיכלים ,צנרת וחלקי מתכת.
دﻫﺎن أﳌﻨﻴﻮم ﺳﻠﻴﻜﻮين أﺣﺎدي اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺤﺮارة ﺣﺘﻰ  540درﺟﺔ.
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﻼء ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﳌﻌﺎدن .ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء اﳌﺪاﺧﻦ ،اﻟﺨ ّﺰاﻧﺎت،
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﻘﻄﻊ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.
גוון:

אלומיניום

גימור:

משי

اﻟﻠﻮن:

أﳌﻨﻴﻮم

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﺣﺮﻳﺮي

נפח מוצקים:

45±2%

כושר כיסוי לליטר:

כ 18-מ"ר ) 25מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

 5ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

45±2%

ﺣﻮاﱄ  18ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 25ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،رش ،رش آﱄ

 5ﻟﻴﱰ
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ציפוי פנימי למיכלים וצנרת

אמרקוט 90S

פנגארד 965

צבע אפוקסי פנולי דו-רכיבי ,רב עובי .משמש כציפוי להגנה
בתנאי חשיפה קשים ,לציפוי פנימי של מיכלים ,ציפויי בטון
ומתכת ,כאשר נדרשת עמידות לכימיקלים ותנאי טבילה.
دﻫﺎن أﻓﻮﻛﴘ ﻓﻴﻨﻮﱄ ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ،ﻣﺘﻐري اﻟﺴامﻛﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣامﻳﺔ
ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻠﻄﻼء اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﺨ ّﺰاﻧﺎت ،ﻃﻼء اﻟﺒﺎﻃﻮن
واﳌﻌﺪن ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤامﻳﺔ ﺿﺪ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴاموﻳﺔ واﻟﻐﻤﺮ.
גוון:
اﻟﻠﻮن:

גימור:

أﺑﻴﺾ ،رﻣﺎدي ﻟﺆﻟﺆي

גוון:
اﻟﻠﻮن:

לבן שבור ,ורוד ,אפור

גוון:

ﺷﺒﻪ أﺑﻴﺾ ،وردي ،رﻣﺎدي

اﻟﻠﻮن:

ירוק ,קרם ,שקוף
أﺧﴬ ،ﺑﻴﺞ ،ﺷﻔﺎف

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

משי
ﺣﺮﻳﺮي

גימור:

נפח מוצקים:

58%

נפח מוצקים:

68±2%

נפח מוצקים:

100%

כושר כיסוי לליטר:

כ 3.9-מ"ר ) 150מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 6.8-מ"ר ) 100מיקרון יבש(

כושר כיסוי לליטר:

כ 3.3-מ"ר ) 300מיקרון יבש(

שיטת יישום:

התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

שיטת יישום:

התזת איירלס

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

גדלי אריזות:

מארז  20ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

58%

ﺣﻮاﱄ  3.9ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 150ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

גימור:

ﻃﻼء أﻓﻮﻛﴘ ﻓﻴﻨﻮﱄ ﻧﻮﻓﻮﻻك ،ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ .ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺮﻗﻘﺎت.
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﻼء داﺧﲇ ﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺣﺘﻰ ﺣﺮارة  90درﺟﺔ.

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

מט

ציפוי אפוקסי פנולי נובולק ,דו-רכיבי .משמש לציפוי פנימי
של מיכלים לאחסון מגוון גדול של חומרים ,אחסון מדללים
וממסים ,חומצות אורגניות ,שמנים ,אלכוהולים ועוד.
دﻫﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻓﻮﻛﴘ ﻓﻨﻴﻮﱄ  -ﻧﻮﻓﻮﻻك ،ﺛﻨﺎيئ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﻼء داﺧﲇ
ﻟﺨ ّﺰاﻧﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاد ،ﺗﺨﺰﻳﻦ اﳌﺬﻳﺒﺎت واﳌﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﺮﻗﻘﺔ ،اﻷﺣامض
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،اﻟﺪﻫﻮن ،اﻟﻜﺤﻮل وﻏريﻫﺎ.

ציפוי אפוקסי פנולי נובולק ,דו-רכיבי .נטול מדללים .משמש כציפוי
פנימי של מיכלים לאחסון נפט גולמי בטמפ' של עד  90מעלות.

ﻻﻣﻊ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:
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לבן ,אפור פנינה

נובגארד 840

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

68±2%

ﺣﻮاﱄ  6.8ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 100ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

מבריק
100%

ﺣﻮاﱄ  3.3ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 300ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
رش آﱄ

ﻋﺒﻮة  20ﻟﻴﱰ

פורמולה

גוון:

אדום ,כחול ,שחור

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

أﺣﻤﺮ ،أزرق ،أﺳﻮد

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

2%±54

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

צבע לסימון דרכים

צבע ייעודי לצביעת אבני שפה ומדרכות ,בעל ייבוש מהיר
ועמידות בתנאים חיצוניים .נטול עופרת וכרומטים .מתאים
ליישום על בטון ,אספלט ואבן משתלבת.
دﻫﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻄﻼء أﺣﺠﺎر ﺣﻮاف اﻟﻄﺮق واﻷرﺻﻔﺔ ،ﴎﻳﻊ اﻟﺠﻔﺎف وﻣﻘﺎوم
ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﺮﺻﺎص واﻟﻜﺮوﻣﺎت .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻼء ﻋﲆ
اﻟﺒﺎﻃﻮن ،اﻻﺳﻔﻠﺖ وﺣﺠﺎرة اﻟﺮﺻﻒ.

2%±54

כושר כיסוי לליטר :כ 2.5-מ"ר ) 400מיקרון יבש(  400 -מיקרון יבש  54%נפח מוצקים נותן  1.4מ"ר

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ :ﺣﻮاﱄ  2.5ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 400ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف( –  400ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف  54%ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ ﻳﻜﻔﻲ  1.4ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה ,התזת איירלס

גדלי אריזות:

 18 ,5ליטר

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش ،رش آﱄ

 18 ،5ﻟﻴﱰ

פורמולה 1
צבע אקרילי לסימון דרכים ,נושא תו תקן ישראלי  935חלק  ,1מאושר החבר
הלאומית לדרכים והועדה הבין משרדית של משרד התחבורה .בעל ייבוש מהיר,
עמיד בפני שחיקה גבוהה ובולט בתנאי שטח קשים .מתאים לסימון כבישים
ודרכים מצופים אספלט  -מעברי חצייה ,צידי כבישים ,מגרשי חנייה ועוד.
دﻫﺎناﻛﺮﻳﲇﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂﻋﲆاﻟﻄﺮق،ﺣﺎﺻﻞﻋﲆﻣﻌﻴﺎراﻟﺠﻮدةاﻻﴎاﺋﻴﲇﺗﻴﻜﻦ 935ﻗﺴﻢ،1ﻣﺼﺎدقﻋﻠﻴﻪﻣﻦاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻸﻣﺎنﻋﲆاﻟﻄﺮقواﻟﻠﺠﻨﺔﺑنياﻟﻮزارﻳﺔاﻟﺘﺎﺑﻌﺔﻟﺴﻠﻄﺔاﳌﻮاﺻﻼت.ﴎﻳﻊاﻟﺠﻔﺎف،ﻳﻘﺎوماﻟﻘﺸﻂاﻟﻌﺎﱄوﻫﻮواﺿﺢﰲﻇﺮوفاﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺸﻮارع اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﻷﺳﻔﻠﺖ – ﺧﻄﻮط اﳌﺸﺎة ،ﺣﻮاف اﻟﻄﺮق ،ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات وﻏريﻫﺎ.
גוון:

לבן ,צהוב

גימור:

מט

اﻟﻠﻮن:

أﺑﻴﺾ ،أﺻﻔﺮ

اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ:

ﻏري ﻻﻣﻊ

נפח מוצקים:

50-55%

כושר כיסוי לליטר:

כ 2 -מ"ר ) 250מיקרון יבש(

שיטת יישום:

הברשה ,גלילה ,התזה

גדלי אריזות:

 18 ,5ליטר

اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ:

ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﱰ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة:

50-55%

ﺣﻮاﱄ  2ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 250ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺎف(
ﻓﺮﺷﺎة ،روﻟﺮ ،رش

 18 ،5ﻟﻴﱰ
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לפי א׳-ב׳

אבץ סיליקט דיימטקוט 9

עמ׳ 43

אפילק

עמ׳ 38

אוניאור

עמ׳ 31 ,28

אפקט הקטיפה

עמ׳ 22

אוניאור על בסיס מים

עמ׳ 31 ,28

אפקט צבע טיח

עמ׳ 22

אוניספיד

עמ׳ 44

אקריליק

עמ׳ 34

אוניקריל

עמ׳ 44

בונד 400

עמ׳ 8

אונירלק

עמ׳ 31 ,28

גבס לבן

עמ׳ 8

אונירלק על בסיס מים

עמ׳ 31 ,28

גולד בונד

עמ׳ 6

אלטק ויולט

עמ׳ 6

דונה פרנצ'סקה

עמ׳ 23

אמרלוק 400C

עמ׳ 45

דונה רפאלה

עמ׳ 23

אמרקוט 385

עמ׳ 42

היפרסיד

עמ׳ 16

אמרקוט 450S

עמ׳ 44

ווגה

עמ׳ 20

אמרקוט 68G

עמ׳ 43

וונדרספיד

עמ׳ 15

אמרקוט 71

עמ׳ 42

וונדרקריל

עמ׳ 15

אמרקוט 78HBC

עמ׳ 45

טופגג

עמ׳ 36

אמרקוט 878HS

עמ׳ 47

יסוד אוניקוט עשיר אבץ

עמ׳ 40

אמרקוט 90S

עמ׳ 48

יסוד אנטי ראסט

עמ׳ 40

אפוקל 331

עמ׳ 45

יסוד אפוקסי עשיר אבץ

עמ׳ 43

אפוקסי 257NL

עמ׳ 38

יסוד לכל

עמ׳ 7

אפוקסי HB55

עמ׳ 42

יסוד מהיר ייבוש

עמ׳ 40

אפוקסי כל

עמ׳ 45

יסוד מקשר לצבעוני

עמ׳ 20

אפוקסי מבריק לרצפות

עמ׳ 38

יסוד פנולי 503

עמ׳ 40

לזור

עמ׳ 26

נירוקריל משי EXTRA

עמ׳ 14

לזור על בסיס מים

עמ׳ 26

סהרה BRUSH

עמ׳ 22

לכה מים

עמ׳ 27

סופר גמיש חלק

עמ׳ 20

לכה פוליאוריתנית

עמ׳ 27

סופר גמיש טקסטורה

עמ׳ 20

מיקרו פריימר

עמ׳ 7

סופר מגן לעץ

עמ׳ 26

מעכב בעירה FR900

עמ׳ 27

סופר נייטרלי

עמ׳ 35

מקסימו )משחה(

עמ׳ 8

סופר פלוס

עמ׳ 36

מרק קיר גמיש

עמ׳ 8

סטוקו ונציאנו

עמ׳ 24

נובגארד 840

עמ׳ 48

סטילגארד 549FM

עמ׳ 46

נירוגלס

עמ׳ 44

סיגמאדור 550

עמ׳ 44

נירוטקס

עמ׳ 34

סיגמאפאסט 213

עמ׳ 42

נירוסיל סופר

עמ׳ 34

סיגמאפאסט 302

עמ׳ 43

נירופלסט

עמ׳ 15

סילוקיט

עמ׳ 35

נירוקיט

עמ׳ 34

סיליקול

עמ׳ 47

נירוקריל EXTRA 100

עמ׳ 14

סיליקון סניטרי

עמ׳ 35

נירוקריל EXTRA 2000

עמ׳ 13

סילקו 100

עמ׳ 36

נירוקריל EXTRA WHITE 2000

עמ׳ 13

עליון  DTCמולטילק

עמ׳ 41

נירוקריל EXTRA

עמ׳ 13

עליון מהיר ייבוש

עמ׳ 41

נירוקריל EXTRA WHITE

עמ׳ 13

פוליאוריתן לרצפות

עמ׳ 38

נירוקריל אנטי בקטריאלי

עמ׳ 15

פורמולה

עמ׳ 49

אינדקס מוצרים

יסוד ראשון סינטטי

עמ׳ 27

נירוקריל לאמבט EXTRA

עמ׳ 14
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המשך

פורמולה 1

עמ׳ 49

שליכט צבעוני  EXTRAקלאסי M250

עמ׳ 18

פנגארד 965

עמ׳ 48

שליכט צבעוני  EXTRAקלאסי M300

עמ׳ 18

פרוסיד

עמ׳ 16

שמן מגן לדק

עמ׳ 26

פרוסימו

עמ׳ 8

שפכטל לעץ

עמ׳ 27

פריימר S

עמ׳ 7

CAFCO 300

עמ׳ 46

פריימר X

עמ׳ 7

CAFCO WB3

עמ׳ 46

פריימר לרצפות

עמ׳ 38

 - CASA NOVAטיט אקרילי

עמ׳ 10

פרפקט לגבס

עמ׳ 15

 - CASA NOVAפוליאוריתן לקירות חוץ

עמ׳ 10

קירולית 66

עמ׳ 20

 DTMחלק

עמ׳ 30

קלין דק

עמ׳ 27

 DTMחלק על בסיס מים

עמ׳ 30

קסיופאה

עמ׳ 24

 DTMמגורען

עמ׳ 30

קריסטל BRUSH

עמ׳ 22

 DTMמטאל ראסט

עמ׳ 30

רוק בונד

עמ׳ 6

 DTMרקוע

עמ׳ 30

שליכט אקרילי בגר

עמ׳ 6

EP5100

עמ׳ 45

שליכט צבעוני  EXTRAטראצו

עמ׳ 19

F333

עמ׳ 35

שליכט צבעוני  EXTRAנטורה G1

עמ׳ 19

SKETCH PAINT

עמ׳ 23

שליכט צבעוני  EXTRAנטורה G2

עמ׳ 19

שליכט צבעוני  EXTRAנטורה G3

עמ׳ 19

שליכט צבעוני  EXTRAקלאסי M100

עמ׳ 18

שליכט צבעוני  EXTRAקלאסי M150

עמ׳ 18

שליכט צבעוני  EXTRAקלאסי M200

עמ׳ 18

עומדים לפני צביעה
או שיפוץ הבית?
רוצים ליצור תכנית
צבע ייחודית לכם?

במרכז נירלט
תוכלו לקבל השראה,
הדרכה וייעוץ חינם
לצביעת ביתכם,
ולהתרשם ממגוון רחב
של גוונים ,טקסטורות
ותצוגות מוחשיות.
מחכים לראותכם!

מרכז נירלט להשראה בצבע

דיזיין סנטר )מול קניון איילון( קומה תחתונה רח' הלח"י  ,2בני ברק
וב-
ב-
 | www.nirlat.comחפשו אותנו ב-
יועץ הצביעה שלך 1700-500-004

