פתרונות צבע
מקצועיים למתכות

נירלט

PROFESSIONAL

סדרת צבעי נירלט  PROFESSIONALלמתכות מאפשרת לכם לבחור
בקלות את המוצר המתאים ביותר להבטחת ההגנה המירבית לאורך זמן

בחירת מוצר מסדרת צבעי נירלט :PROFESSIONAL
על מנת להבטיח את ההגנה הטובה ביותר לאורך זמן ,יש לבחור את המוצר המתאים עבורכם:
צבע יסוד
בעל כושר הידבקות
לתשתית ומקנה
הגנה בפני היווצרות
חלודה ,ליישום לפני
שכבת צבע עליון

צבע עליון
מגן על תשתית צבועה
בצבע יסוד מפני
פגעי מזג האויר ,קרני
שמש ( )UVומקנה
מראה דקורטיבי

צבע יסוד ועליון DTM
יסוד ועליון במוצר אחד,
לצביעה ישירה על מתכות,
נצמד לתשתית ומקנה הגנה
בפני היווצרות חלודה,
מגן מפני פגעי מזג האויר,
קרני שמש ( )UVומקנה
מראה דקורטיבי

בחירת מוצר

בחירת גימור

הכנת שטח

יישום

התאימו את סוג
הצבע לסוג המתכת
אותה אתם צובעים
(מתכת שחורה או
מגולוונת לדוגמא)
והעמידות הנדרשת

בחרו את סוג
הצבע לפי המראה
הסופי אותו תרצו
לקבל (חלק-משי,
רקוע ,מבריק,
מתכתי מחוספס)

הקפידו על
הכנת המשטח
המיועד לצביעה
בהתאם להוראות
על גבי האריזה
והדף הטכני

הקפידו על יישום
כל הוראות השימוש
כפי שמופיעות על-
גבי האריזה והדף
הטכני לקבלת
התוצאה הרצויה

מומלץ תחילה ליישם את הצבע באזור ניסתר לוודא התאמה לסוג התשתית.

צבעי יסוד לאחזקה קלה
צבע יסוד פנולי 503
צבע יסוד להגנה מוגברת על מתכות ,מבוסס על
שרף אלקידי-פנולי המקנה למתכות הגנה מעולה
בפני חלודה .בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד
למתכות מגולוונות ומהיר ייבוש (תוך כ 15 -דקות).
עמיד בסביבה תעשייתית עם עמידות מצוינת
בקרבה לים (לחות מלוחה).
נוח לעבודה ומאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל.
גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל
הערה

אדום אוקסיד ,אפור ,לבן
מט
בהברשה ,גלילה או בהתזה
 11.7מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 750מ”ל 4.5 ,ליטר
מדלל  032של נירלט
כצבע עליון ניתן להשתמש בצבעי נירלט:
 DTCמולטילק  /עליון מהיר ייבוש /
 DTMבמבחר גימורים

צבע יסוד מהיר ייבוש
צבע יסוד להגנה על מתכות ליישום בהתזה,
מהיר ייבוש למגע (תוך כ 10 -דקות) מקנה
למתכות הגנה בפני חלודה ומתאים לצביעה
תעשייתית .מיועד לשימוש כצבע יסוד במערכות
מהירות ייבוש .מתאים לצביעת מתקני מתכת
שונים בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.
נוח לעבודה ומאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל.
גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל
הערה

אפור ,אדום אוקסיד ,שחור
מט
בהתזה
 13מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 4.5ליטר 18 ,ליטר
מדלל  032של נירלט
כצבע עליון ניתן להשתמש בצבעי נירלט:
 DTCמולטילק  /עליון מהיר ייבוש /
 DTMבמבחר גימורים

צבע יסוד אנטי ראסט
צבע יסוד להגנה על מתכות ,ליישום לפני שכבת
צבע עליון ,מותאם לצביעת פנים וחוץ ,קל ונוח
לעבודה .מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל,
סורגים ,שערים ,משקופי מתכת ,דלתות ,רהיטי
גן ומתקני מתכת שונים מברזל שחור.

הערה

* התמונות להמחשה בלבד

גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

אפור ,אדום אוקסיד ,לבן ,שחור
מט
בהברשה ,גלילה או בהתזה
 14מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 750מ”ל 4.5 ,ליטר 18 ,ליטר
להברשה/גלילה :טרפנטין מינרלי של
נירלט ,להתזה :מדלל  032של נירלט
כצבע עליון ניתן להשתמש בצבעי
נירלט DTC :מולטילק  /עליון מהיר
ייבוש  DTM /במבחר גימורים

צבעי עליון לאחזקה קלה
צבע עליון  DTCמולטילק
צבע עליון להגנה מוגברת על מתכות .בעל גימור מבריק (רמת ברק  )90%ועמידות חיצונית
גבוהה במיוחד .מהיר ייבוש ומתאים לצביעה תעשייתית בהתזה של :קונסטרוקציות מתכת,
משאיות ומשטחי פלדה צבועים בצבע יסוד ,בסביבה עירונית תעשייתית.
מאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל ללא נזילות.
גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

RAL

 200גווני מניפת
מבריק
בהתזה
 13מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 18 ,4.5ליטר
מדלל  032של נירלט

צבע עליון מהיר ייבוש
צבע עליון להגנה על מתכות ,מהיר ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה ,בגימור
חלק מבריק .מתאים לצביעה תעשייתית בהתזה של :קונסטרוקציות מתכת ,משאיות
ומשטחי פלדה צבועים בצבע יסוד ,בסביבה עירונית תעשייתית.
מאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל ללא נזילות.
גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

RAL

 200גווני מניפת
מבריק
בהתזה
 10מ”ר לשכבה בעובי  100מיקרון יבש
(ליישום בשתי שכבות)
 18 ,4.5ליטר
מדלל  032של נירלט

צבעי יסוד ועליון במוצר אחד
 DTMחלק על בסיס מים

 DTMחלק
צבע יסוד ועליון במוצר אחד ,לצביעה ישירה
של מתכות שונות ,כולל מתכת מגולוונת
בגימור חלק-משי .בעל כושר הידבקות מעולה,
מותאם לצביעת פנים וחוץ ,בעל עמידות טובה
לתנאי מזג האוויר .מתייבש במהירות ומגן על
המתכת בפני היווצרות חלודה.

צבע יסוד ועליון במוצר אחד על בסיס מים,
לצביעה ישירה של מתכות שונות ,בעל כושר
הידבקות גבוה במיוחד למתכות מגולוונות .מותאם
לצביעת פנים וחוץ ומתייבש במהירות .עמיד
בתנאים חיצוניים קשים וללא ריח לוואי.
נוח לעבודה וידידותי לסביבה.

גיוון

 200גווני מניפת ,RAL
 700גוונים בהירים מתוך מניפת נירלט

גיוון

 1500גווני מניפת נירלט,
 200גווני מניפת RAL

גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

חלק-משי
בהברשה ,גלילה או בהתזה
 11.7מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 18 ,4.5 ,0.75ליטר
להברשה/גלילה :מדלל  350של נירלט,
להתזה :מדלל  032של נירלט

גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

חלק-משי
בהברשה ,גלילה או בהתזה
 10מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 4.5 ,0.75ליטר
מים

מבחר גווני  DTMחלק להמחשה מתוך מניפת

RAL

RAL 3000

RAL 7040

RAL 9006

RAL 9005

RAL 1035

RAL 1013
לבן קרם

בהירRAL
1015
וניל

RAL 9016

RAL 1003

RAL 5010

RAL 6005

אדום

פנינה כהה

צהוב

אפור

כחול

כסף

ירוק יער

שחור

לבן

RAL 6002
ירוק

לוח זה משמש כמדריך גוונים בלבד .ייתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.

צבעי יסוד ועליון במוצר אחד
 DTMמטאל ראסט
צבע יסוד ועליון במוצר אחד .לצביעה ישירה של מתכות שונות ,כולל מתכת מגולוונת.
בעל מרקם מחוספס ומראה מתכתי מיוחד .מותאם לצביעת פנים וחוץ ,בעל כושר
הידבקות מעולה ומתייבש במהירות .מגן בפני החלדה ועמיד בתנאים חיצוניים.
מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל ,סורגים ,שערים ,משקופי מתכת ,מעליות ,דלתות,
רהיטי גן ומתקני מתכת שונים.

גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

 35גווני מניפת מטאל ראסט ()MR
מתכתי מחוספס
בהברשה ,גלילה או בהתזה
 11מ”ר לשכבה בעובי  40מיקרון יבש
 4.5 ,0.75ליטר
מדלל  032של נירלט

מבחר גווני  DTMמטאל ראסט להמחשה מתוך מניפת

MR

MR 05

MR 03

MR 33

MR 32

MR 20

MR 15

MR 11

MR 08

MR 23

MR 29

MR 22

אפור ברזל

זהב עתיק

MR 25

ירוק מעמקים

אפור כסף

חום ברונזה

ירוק יער

כחול ספיר

חום חלודה

כחול אפור

כחול ים

אפור כהה

ירוק אפור

לוח זה משמש כמדריך גוונים בלבד .ייתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.

צבעי יסוד ועליון במוצר אחד
 DTMרקוע
צבע יסוד ועליון במוצר אחד ,בגימור רקוע מתכתי לצביעה ישירה של מתכות ,המקנה
מראה דקורטיבי וייחודי .מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל ,סורגים ,שערים,
משקופי מתכת ,מעליות ,דלתות ,רהיטי גן ומתקני מתכת שונים .מותאם לצביעת פנים
וחוץ ,בעל עמידות לתנאי מזג האוויר ומתייבש במהירות.

גיוון
גימור
יישום
כושר כיסוי לליטר
גדלי אריזות
מדלל

לפי קטלוג  DTMרקוע
מתכתי רקוע
בהברשה ,גלילה או בהתזה
 10מ”ר לשכבה בעובי  50מיקרון יבש
 4.5 ,0.75ליטר
מדלל  032של נירלט

מבחר גווני

DTM

רקוע להמחשה

DR 030

DR 020

DR 110

DR 070

DR 064

DR 065

DR 100

DR 130

DR 040

DR 050

DR 120

DR 010

ברונזה

תכלת

נחושת

פיוטר

כחול ים

זהב

חום

ירוק ברוש

סגול עתיק

שחור

כסף מנטה

כסף

לוח זה משמש כמדריך גוונים בלבד .ייתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.

צבעים לאחזקה כבדה
פתרונות צבע מקצועיים למתכות בסביבה קורוזיבית קשה.
צבעים וציפויים :מעכבי בעירה ,לרצפות בטון ולמבני פלדה.
צבעים לסימון דרכים ,לצביעה אלקטרוסטטית ועוד.

קבוצת נירלט מציעה את מגוון הפתרונות הגדול בישראל לצבעי תעשייה
הנשען על יכולות המחקר ,הפיתוח והייצור של מפעלי נירלט ועל היותה
המשווקת הבלעדית בישראל של החברות המובילות בעולם בצבעי
תעשייה SHERWIN-WILLAMS :ו( PPG-אמרון וסיגמה מבית ,)PPG
וכן נציגה של החברות המובילות בתחומן בעולםPROMAT/CAFCO :
וצבעי אבקות מבית .Akzo Nobel
לרשותך עומדים היועצים הטובים בתחום:
הכוונה בבחירת מערכת צבע מתאימה
הגדרת מפרט טכני מקצועי ונכון
הגדרה של בקרת איכות נדרשת
ליווי וייעוץ בכל שלבי הפרוייקט
עמידה בתקנים

לפרטים מלאים על התאמת המוצרים למטרות הצביעה ,יש לפנות אל יועצי נירלט.

לפרטים מלאים על התאמת המוצרים למטרות הצביעה
יש לפנות אל יועצי נירלט ,מענה טלפוני1-700-500-004 :

פרטים ומוצרים נוספים באתרwww.nirlatpro.com :

