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הכנת קירות

CASA NOVA - חידוש ושימור מבנים

צבעי קירות

ציפויים

אפקטים דקורטיביים

צבעי עץ דקורטיביים

צבעי מתכת

איטום

ציפויי רצפות

צבעי יסוד חד-רכיביים

צבעי עליון חד-רכיביים

צבעי יסוד דו-רכיביים

צבעי יסוד עשירי אבץ

צבעי עליון דו-רכיביים

צבעי יסוד עליון דו-רכיביים

צבעים וציפויים מעכבי בעירה

צבעים עמידי חום

ציפוי פנימי למיכלים וצנרת

צבע לסימון דרכים

תוכן עניינים
תעשייהבניין





הכנת קירות

IS1179
Moonlight Melody
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שפכטל אקרילי להחלקת קירות חיצוניים, מכיל תוספים נגד 
הן  במיוחד  גבוה  הידבקות  כושר  בעל  ופטריות.  עובש 
קיימים  למשטחים  והן  וטיח  בטון  כגון  חדשים  למשטחים 

צבועים. לשימוש פנימי וחיצוני.

אלטק ויולט

לבן

מט

כ-0.5-2.5 ק"ג / מ"ר

מאלדג' , שפכטל

8, 25 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

תו תקן 1490

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

לבן

מט

כ-2 ק"ג / מ"ר

מאלדג' , שפכטל

28 ק"ג 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

معجون أمري� جاهز لالستخدام لتسوية جدران الجبص�، الجص والقصارة وما شابه. يعطي 
مظهراً أملساً لجميع األسطح قبل الطالء، يجف برسعة وسهل التشكيل. لالستخدام الداخيل.

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

מתייבש במהירות וקל לליטוש. לשימוש פנימי.

גולד בונד

معجون أمري� جاهز لالستخدام لتسوية جدران الجبص�، الجص والقصارة وما شابه. يعطي 
مظهراً أملساً لجميع األسطح قبل الطالء، يجف برسعة وسهل التشكيل. لالستخدام الداخيل.

לבן

מט

כ-2 ק"ג / מ"ר

מאלדג' , שפכטל

5.5, 28 ק"ג 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج، مجرود  طريقة التطبيق: 

5.5، 28 كغم حجم العبوة: 

قدرة  الباطون. ذي  لتعبئة وتسوية جدران  لالستخدام،  اكرييل جاهز  معجون 
التصاق عالية عىل األسطح، °كن تطبيقه برسعة. °كن من التعبئه حتى سمك 

3 ملم (بطبقت�). لالستخدام الداخيل.

للعفن  مضادة  مواد  عىل  يحتوي  الخارجية،  الجدران  لتسوية  اكرييل  معجون 
الباطون  الجديدة مثل  التصاق عالية جداً عىل األسطح  والفطريات. ذو قدرة 
والقصاره وكذلك عىل الجدران القد°ة املطلية. لالستخدام الداخيل والخارجي.

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج، مجرود  طريقة التطبيق: 

28 كغم حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 0.5-2.5 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج، مجرود  طريقة التطبيق: 

8، 25 كغم حجم العبوة: 

לבן

מט

כ-2 ק"ג / מ"ר

מאלדג' , שפכטל

28 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج، مجرود  طريقة التطبيق: 

28 كغم حجم العبوة: 



رمادي اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 18 مرت مربع / ليرت  قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر  طريقة التطبيق: 

عبوات 1، 4 ليرت حجم العبوة: 
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יסוד לכל
מיועד  מים,  בסיס  על  דו-רכיבי  אפוקסי  מקשר  יסוד 
להתחברות למשטחים חלקים במיוחד, כגון: אריחי קרמיקה 
חלקים,  ובטונים  זכוכית  פורמייקה,  פייברגלאס,  ופורצלן, 

לפני יישום צבע עליון.

אפור

מט

כ-18 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר

מארז 1, 4 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

S פריימר
צבע  יישום  לפני  התשתית  לחיזוק  מים  בסיס  על  יסוד  צבע 

עליון אקרילי. לשימוש פנימי.

שקוף

משי

כ-8 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה

1, 4.5, 15 ליטר  

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

מיקרו פריימר
צבע יסוד על בסיס מים לתשתיות חלקות. המרקם המחוספס 
מאפשר התחברות של טיח מינרלי, מומלץ ליישום לפני טיח 

ווגה. לשימוש פנימי וחיצוני.

חום 

מט מגורגר

כ-4 מ"ר / ק"ג

מברשת, רולר

1, 7, 21 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

X פריימר

לבן + גווני פסטל

מט

מברשת, רולר, התזה

5, 18 ליטר 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

دهان أساس عىل أساس املاء لألسطح امللساء. ملمسه الخشن °كن من التصاق 
الط� الطبيعي، ينصح استخدامه قبل ط� "فيغا". لالستخدام الداخيل والخارجي.

العلوي  الطالء  وضع  قبل  األسطح  لتقوية  املاء  أساس  عىل  أساس  دهان 
االكرييل. لالستخدام الداخيل.

دهان أساس (يخلط بالرتبنت�) للجدران الجديدة والقد°ة، ذو قدرة تغلغل 
تطبيق  قبل  خصوصاً  به  ينصح  املترشبة.  األسطح  عىل  عالية  والتصاق 

الشليخت امللون / سوبر جميش. لالستخدام الخارجي.

أساس رابط أفوكيس ثنا� الرتكيبة عىل أساس املاء، مخصص لاللتصاق باألسطح 
الزجاج  الفورمايكا،  الفايربغالس،  والبورسالن،  الكراميكا  مثل:  جداً،  امللساء 
األخ�ة. الدهان  طبقة  وضع  قبل  يستخدم  األملس،  والباطون 

بني اللون: 

غ� المع وخشن املظهر النها�: 

حوايل 4 مرت مربع / كغم قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر طريقة التطبيق: 

1، 7، 21 كغم حجم العبوة: 

شفاف اللون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 8 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر  طريقة التطبيق: 

1، 4.5، 15 ليرت حجم العبوة: 

أبيض + تشكيلة ألوان الباستيل اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

قدرة التغطية:

فرشاة، رولر، رش  طريقة التطبيق: 

5، 18ليرت حجم العبوة: 

عىل القصارة السوداء – حوايل 3 مرت مربع / ليرت، شليختة – حوايل 5 مرت مربع / ليرت



25
ק״ג

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

بحسب عمق التعبئة قدرة التغطية: 

مالج، مجرود + فرشاة  طريقة التطبيق: 

6 كغم حجم العبوة: 

شبه أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 6-4 مرت مربع / كغم، بحسب سمك الطبقة قدرة التغطية: 

مالج  طريقة التطبيق: 

25 كغم حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

بحسب عمق التعبئة قدرة التغطية: 

مجرود  طريقة التطبيق: 

1.5 كغم حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

بحسب عمق التعبئة قدرة التغطية: 

مجرود  طريقة التطبيق: 

1 كغم حجم العبوة: 
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אבקה להדבקת אריחי קרמיקה, בעלת כושר הדבקה ועבידות 
גבוהים. לשימוש פנימי.

גבס לבןבונד 400
צביעה.  לפני  והחלקה  סדקים  מילוי  חורים,  לתיקון  אבקה 

מתקשה במהירות ללא סדיקה. לשימוש פנימי.

לבן שבור

מט

כ- 4-6 מ"ר / ק"ג , תלוי בעובי ההדבקה

מאלדג'

25 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן

מט

בהתאם לעומק המילוי

שפכטל

1 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

לבן

מט

בהתאם לעומק המילוי

מאלדג', שפכטל + מברשת

6 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

מקסימו (משחה)
בקירות  ופגמים  חורים  לתיקוני  לשימוש  מוכן  משחתי  מרק 
ליטוש  ומאפשר  במהירות  מתייבש  למריחה,  ונוח  קל  פנים. 

והחלקה אחרי ייבוש. לשימוש פנימי.

לבן

מט

בהתאם לעומק המילוי

שפכטל

1.5 ק"ג 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 4004

ط� اكرييل مرن جاهز لالستخدام، لتعبئة الشقوق. مرونة الط� تحمي املبنى وÌنع 
ظهور الشقوق من جديد. ينصح باستخدام املنتج خصوصاً قبل استخدام شليخت 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام   .(X برا°ر  أساس  (عىل  جميش  سوبر   / ملون 

مسحوق لتلصيق الكراميكا، ذو قدرة التصاق ومرونة عالية. لالستخدام الداخيل.

معجون جاهز لالستخدام، لتعبئة الثقوب والرضبات يف الجدران الداخليه. سهل ومريح 
الداخيل. لالستخدام  جفافه.  بعد  والتنعيم  بالتشكيل  ويسمح  برسعة  يجف  للعمل، 

يجف  الطالء.  قبل  والتنعيم  الشقوق  تعبئة  الثقوب،  لتصليح  مسحوق 
الداخيل. لالستخدام  يتشقق.  أن  دون  برسعة 

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

بحسب عمق التعبئة قدرة التغطية: 

مجرود طريقة التطبيق: 

1 كغم   10 قطعة يف العبوة، 5 كغم x 4 قطع يف العبوة xحجم العبوة: 

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

גבס, גבס וכו'. 

לבן

מט

בהתאם לעומק המילוי

שפכטל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

x 1 ק"ג    10 יח' במארז, 5 ק"ג    4 יח' במארזxגדלי אריזות:

الداخلية.  بالجدران  الثقوب  وتسوية  لتعبئة  محرتف  معجون  هو  بروسيمو 
الجبص� وما شابة. الجبص,  الواح  الشليخته,  القصارة,  °كن استعÓله عىل 

נשבר לך
מפגמים בקירות?

אינו שוקע
קל ונוח לעבודה

יציב וחזק
 לאחר השימוש



CASA NOVA חידוש ושימור מבנים

IS0157
Dodge Poles
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טיט אקרילי מיוחד, מוכן לשימוש, למילוי וליישור טיח שפריץ 
ייבוש  ובעל  לעבודה  ונוח  קל  פגומים.  וקירות  בטונים  מותז, 

מהיר. אינו דורש אשפרה. לשימוש פנימי וחיצוני.

القصارة  وتسوية  لتعبئة  لالستخدام،  جاهز  خاص،  اكرييل  ط� 
للعمل  ومريح  سهل  املترضرة.  والجدران  الباطون  أسطح  املرشوشة، 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  للمعالجة.  يحتاج  ال  برسعة.  ويجف 

CASA NOVA - טיט אקרילי

בז' (טבעי)

מט

כ-1-4 ק"ג / מ"ר

מאלדג' 

25 ק"ג 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

بيج (طبيعي) للون: 

املظهر النها�:  غ� المع

قدرة التغطية:  حوايل 4-1 كغم / مرت

مالج طريقة التطبيق: 

25 كغم حجم العبوة: 

כגון: מבני בטון, אבן,  פוליאוריתני על בסיס מים לציפוי קירות חוץ  צבע 
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 بوليؤري¬ عىل أساس املاء لطالء الجدران الخارجية مثل: مبا¨ الباطون، الحجر، الفسيفساء والشلخت 
امللون، ذو ملمس حريري، مخصص لطالء وتجديد الجدران الخارجية يف املبا¨ القد±ة والجديدة، يوفر 
الغبار. تراكم  و±نع  برسعة  يجف  رائحة،  بدون  وفاخر.  جديد  مظهر  اضفاء  مع  قصوى  حºية 

CASA NOVA - פוליאוריתן לקירות חוץ

כל גווני מניפת נירלט

משי

כ-6.5 מ"ר / ליטר  * 

רולר, התזה

18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 6 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

رولر، بالرش طريقة التطبيق: 

18 ليرت حجم العبوة: 

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

دهان اكرييل عىل أساس املاء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطالء 
يضفي عىل الجدران مظهراً أملساً ونظيفا ً. سهل التطبيق، قابل للغسل، يصمد 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  جديداً.   ً مظهرا  عىل  ويحافظ  طويلة  لفرتة 

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

دهان اكرييل ناصع البياض عىل أساس املاء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطالء 
تحصل عىل لون ناصع البياض، يضفي عىل الجدران مظهراً أملساً ونظيفاً. سهل التطبيق، قابل 
للغسل، يصمد لفرتة طويلة ويحافظ عىل مظهرا ً جديداً. لالستخدام الداخيل والخارجي.

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

* 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.  

دهان اكرييل فاخر عىل أساس املاء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطالء تحصل 
عىل ملمس مخميل، يضفي عىل جدران املنزل مظهراً أملساً ونظيفاً.سهل التطبيق، قابل 
للغسل، يصمد لفرتة طويلة ويحافظ عىل مظهرا ً جديداً. لالستخدام الداخيل والخارجي.

EXTRA 2000 נירוקרילEXTRA WHITE 2000 נירוקריל
צבע אקרילי בגימור מהודר לבן במיוחד על בסיס מים, בעל כושר כיסוי 
מגע  בעל  גימור  מתקבל  הצביעה  לאחר  במיוחד.  גבוהים  והסתרה 
ליישום,  וידידותי  קל  ונקי.  חלק  מראה  הבית  לקירות  המקנה  קטיפתי, 
רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان اكرييل فاخر ناصع البياض عىل أساس املاء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد 
الطالء تحصل عىل ملمس مخميل، يضفي عىل الجدران مظهراً أملساً ونظيفاً. سهل التطبيق، 
قابل للغسل، يصمد لفرتة طويلة ويحافظ عىل مظهرا ًجديداً. لالستخدام الداخيل والخارجي.

כל גווני מניפת נירלט

מט

כ-13 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

 1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן

מט

כ-14 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

 1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת נירלט

מט- מהודר

כ-13 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

 1, 5, 10, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן

מט-מהודר

כ-14 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

 1, 5, 10, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1945תו תקן 1945

תו תקן 1945תו תקן 1945

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

̈الت جميع األلوان من تشكيلة ن

غ¨ المع - فاخر

حوايل 13 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

1، 5، 10، 18 ليرت

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ¨ المع - فاخر

حوايل 14 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

1، 5، 10، 18 ليرت

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ¨ المع

حوايل 14 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

1، 3، 5، 10، 16، 18 ليرت

̈الت جميع األلوان من تشكيلة ن

غ¨ المع

حوايل 13 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

1، 3، 5، 10، 16، 18 ليرت
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* 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.  

EXTRA 100 נירוקריל
חיצוניים  קירות  לצביעת  במיוחד  מותאם  מעולה  אקרילי  צבע 
ואינו  נושם   ,UV בקרינת  גבוהה  עמידות  בעל  הישראלי,  ולאקלים 
מותז.  וטיח  חדשים  בטונים  גבי  על  ישירה  צביעה  מאפשר  נשחק. 
וחיצוני. פנימי  לשימוש  במיוחד.  גבוהים  והסתרה  כיסוי  כושר  בעל 

دهان اكرييل ممتاز مالئم خصيصاً لطالء الجدران الخارجية ومالئم للمناخ يف ارسائيل، ذو قدرة 
عالية عىل مقاومة أشعاعات º ،UVرر الهواء وال يخدش، ºكن طالؤه مبارشة عىل الباطون الجديد 
والقصارة املرشوشة. ذو قدرة تغطية عالية جداً واخفاء ممتازة. لالستخدام الداخيل والخارجي.

כל גווני מניפת נירלט

EXTRA  מט

כ-12 מ"ר / ליטר *

רולר, התזה

5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1945

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

̈الت جميع األلوان من تشكيلة ن

Extra غ¨ المع

حوايل 12 مرت مربع / ليرت

 رولر، بالرش

5، 18 ليرت

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

يف  الداخلية  الجدران  لطالء  مخصص  املاء،  أساس  عىل  اكرييل  دهان 
العفن  ظهور  ºنع  للرطوبة.  املعرضة  الغرف  ويف  املطابخ  يف  الحÀمات، 
طويلة. لفرتة  ويصمد  للغسل  قابل  التطبيق،  سهل  والفطريات. 

לבן וגווני פסטל

מט

כ-14 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

1, 3 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

األبيض وألوان الباستيل

غ¨ المع

حوايل 14 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

1، 3 ليرت

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

שומר על נקיון המבנה.

̈ة للغسل  دهان اكرييل ممتاز Âلمس حريري وقدرة تغطية عالية، مقاومة كب
املبنى. نظافة  عىل  يحافظ  الغبار،  تراكم  ºنع  الشديد.  للقشط  ومقاومه 

EXTRA נירוקריל משי

תו תקן 1945

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

̈الت جميع األلوان من تشكيلة ن

حريري

حوايل 13 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

1، 5، 10، 15 ليرت

כל גווני מניפת נירלט

משי

כ-13 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

1, 5, 10, 15 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:
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15 * 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.  

נירוקריל אנטי בקטריאלי
המונע  ייחודי,  בקטריאלי  אנטי  תוסף  המכיל  אקרילי  צבע 
לשימוש  מומלץ  הקירות.  על  ועובש  חיידקים  התפתחות 
מוסדות  כגון  גבוהה  סטרילית  חשיבות  בעלי  במקומות 

רפואיים, מסעדות, מפעלי מזון וכו'.

البكت¨يا  تكاثر  ºنع  للبكت¨يا،  مضادة  خاصة  مركبات  يحوي  اكرييل  دهان 
 ًÀتعقي تتطلب  التي  األماكن  يف  باستخدامه  ينصح  الجدران.  عىل  والعفن 
شابه. وما  الغذاء  مصانع  املطاعم،  الطبية،  املؤسسات  مثل 

כל גווני מניפת נירלט

מט

כ-13 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה, פד

18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

̈الت جميع األلوان من تشكيلة ن

غ¨ المع

حوايل 13 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش، اسفنجة طالء

18 ليرت

מיועד  הצבע  גבס.  וטיח  גבס  לוחות  לצביעת  המיועד  מיוחד  אקרילי  צבע 
ונושא  תו תקן ישראלי 809. מתאים גם לצביעת  לצביעת קירות פנים, רחיץ 
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.

دهان اكرييل خاص مخصص لطالء ألواح الجبصÌ وقصارة الجبص. الدهان مخصص لطالء الجدران الداخلية، قابل للغسل 
وحاصل عىل عالمة الجودة االرسائيلية تيكن 809. مناسب كذلك لطالء الجدران الجديدة بعد تحض¨ السطح بشكل مناسب 
وللطالء مبارشة فوق الطالء القديم. للدهان قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة، سهل التطبيق وال يرتاشق خالل الطالء.

פרפקט לגבס

לבן וגווני פסטל

מט

כ-10 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

16 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 809

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

األبيض وألوان الباستيل

غ¨ المع

حوايل 10 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

16 ليرت

לבן וגווני פסטל

מט

כ-5 מ"ר / ק"ג *

מברשת, רולר, התזה

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

וונדרקריל
בבנייה  פנים  קירות  לצביעת  במיוחד  מתאים  אקרילי  צבע 
ספר,  בתי  ציבור,  במוסדות  קיימים  קירות  ולחידוש   קבלנית 

בתי חולים וכו'. קל ונוח ליישום ועמיד לאורך זמן.

التجارية   Ñاملبا يف  الداخلية  الجدران  لطالء  مخصص  اكرييل  دهان 
املستشفيات  املدارس،  العامة،  املؤسسات  يف  الجدران  ولتجديد 

طويلة. لفرتة  ويصمد  التطبيق  سهل  وغ¨ها. 

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

األبيض وألوان الباستيل

غ¨ المع

حوايل 5 مرت مربع / كغم

فرشاة، رولر، بالرش

24 كغم

לבן

מט

כ-9 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

يستخدم  أوىل.  تعبئة  كطبقة  ويعمل  الداخلية  الجدران  لطالء  أويل  دهان 
والباطون.  الجبص  جدران  الجص،  قصارة   - الجديدة  الجدران  لتعبئة 
ن¨وكريل. مجموعة  من  ̈ة  األخ الدهان  طبقة  قبل  السطح  لتسوية 

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ¨ المع

حوايل 9 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

18 ليرت

לבן

מט

כ-9 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

3, 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

לשימוש פנימי.

مع  لونه  يصفر  وال  الهواء  ºرر  للغسل،  قابل  ممتاز،   Ôبالستي دهان 
املؤسسات  لتجديد  خصيصاً  مالئم  طويلة.  لفرتة  يصمد  الوقت. 

الداخيل. لالستخدام  العامة. 

أبيض

غ¨ المع

حوايل 9 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

3، 5، 18 ليرت

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

כנס למחשבון הכמויות
באתר נירלט

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

טיפ!
רוצה לדעת את כמות

הצבע הדרושה לך?

מחשבון הכמויות

1 2 3

4 5 6

7 8 9



פרוסיד
ואינו מצהיב. הצבע  סיד סינטטי בעל כושר כיסוי גבוה, נושם 
אינו מתנגב. מתאים לצביעה של תקרות, קירות, משטחי בטון 

וטיח בשימוש פנים.

مع  لونه  يصفر  وال  الهواء  ºرر  كب¨ة،  تغطية  قدرة  ذو  صناعي  ج¨ 
أسطح  الجدران،  األسقف،  لطالء  مناسب  للمسح،  قابل  غ¨  الوقت. 

الداخيل. لالستخدام  والجص  الباطون 

לבן

מט

  8 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1637

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ¨ المع

8 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

 18 ليرت

היפרסיד
ואינו  נושם  במיוחד,  גבוה  כיסוי  כושר  בעל  מעולה  סיד  צבע 
של  פנימית  לצביעה  מתאים  מתנגב.  אינו  הצבע  מצהיב. 

תקרות, קירות, משטחי בטון וטיח בשימוש פנימי.

يصفر  وال  الهواء  ºرر  جداً،  كب¨ة  تغطية  قدرة  ذو  ممتاز  ج¨ي  دهان 
الداخيل  للطالء  مناسب  للمسح.  قابل  غ¨  الدهان  الوقت.  مع  لونه 

الداخلية. والجص  الباطون  أسطح  الجدران،  لألسقف، 

לבן

מט

 8 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

3, 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1637

اللون:

املظهر النها¢:

قدرة التغطية:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ¨ المع

8 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، بالرش

3، 5، 18 ليرت

ת
רו

ק
ת

 -
ת 

רו
קי

עי 
צב

16
* 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.  



ציפויים

IS0773
Glass Bottle



جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس ناعم املظهر النها�: 

حوايل 2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس خشن املظهر النها�: 

حوايل 2.5 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس متوسط النعومة املظهر النها�: 

حوايل 2.2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس خشن جداً املظهر النها�: 

حوايل 3.7 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس خفيف الخشونة املظهر النها�: 

حوايل 2.8 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

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

M200 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

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

M100 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם עדין

כ-2 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם גס

כ-2.5 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1731

תו תקן 1731תו תקן 1731

M250 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני
קירות  על  ולהגנה  דקורטיבי  לציפוי  משמש  גמיש.  אקרילי  שליכט 
גס  במרקם  טבעי  מראה  הבית  לקירות  מקנה  ופנימיים.  חיצוניים 
מעודן. למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת 
אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים. 

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם גס מעודן

כ-2.8 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

M300 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני
קירות  על  ולהגנה  דקורטיבי  לציפוי  משמש  גמיש.  אקרילי  שליכט 
גס  במרקם  טבעי  מראה  הבית  לקירות  מקנה  ופנימיים.  חיצוניים 
מאוד. למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת 
אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים. 

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם גס מאוד

כ-3.7 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

M150 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני
קירות  על  ולהגנה  דקורטיבי  לציפוי  משמש  גמיש.  אקרילי  שליכט 
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 2 מ"מ.

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם בינוני

 כ-2.2 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1731

شليخت اكرييل مرن. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ عىل الجدران الخارجية والداخلية. 
يضفي عىل جدران املنزل مظهراً طبيعياً ¦لمس ناعم. املنتج ذو مقاومة عالية لظروف الطقس، 
ملم.    1 حتى  الشقوق  ويسد  لألسطح  عالية  التصاق  قدرة  ذو  املاء،  بخار  ¦رور  يسمح 

شليخت اكرييل مرن. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ عىل الجدران الخارجية والداخلية. 
يضفي عىل جدران املنزل مظهراً طبيعياً ¦لمس خشن. املنتج ذو مقاومة عالية لظروف املناخ 
القاسية، يسمح ¦رور بخار املاء، ذو قدرة التصاق عالية لألسطح ويسد الشقوق حتى 2 ملم.

شليخت اكرييل مرن. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ عىل الجدران الخارجية والداخلية. 
يضفي عىل جدران املنزل مظهراً طبيعياً ¦لمس خفيف الخشونة. املنتج ذو مقاومة عالية 
لظروف املناخ القاسية، يسمح ¦رور بخار املاء، ذو قدرة التصاق عالية لألسطح ويسد الشقوق.

شليخت اكرييل مرن. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ عىل الجدران الخارجية والداخلية. 
يضفي عىل جدران املنزل مظهراً طبيعياً ¦لمس متوسط النعومة. املنتج ذو مقاومة عالية لظروف 
املناخ القاسية، يسمح ¦رور بخار املاء، ذو قدرة التصاق عالية لألسطح ويسد الشقوق حتى 2 ملم.

الخارجية  الجدران  عىل  وللحفاظ  التصميمية  للتغطية  يستخدم  مرن.  اكرييل  شليخت 
والداخلية. يضفي عىل جدران املنزل مظهراً طبيعياً ¦لمس خشن جداً. املنتج ذو مقاومة عالية 
لظروف املناخ القاسية، يسمح ¦رور بخار املاء، ذو قدرة التصاق عالية لألسطح ويسد الشقوق.
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G1 נטורה EXTRA שליכט צבעוני
טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי, במרקם עדין, משמש כציפוי דקורטיבי 
בתנאי  מעולה  חיצונית  עמידות  למוצר  ופנימיים.  חיצוניים  קירות  של 
יציאת אדי מים, גמיש ומגשר על פני סדקים. אקלים קשים, מאפשר 

G2 נטורה EXTRA שליכט צבעוני
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. 

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם עדין

 כ-3 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם בינוני

 כ-4 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1731תו תקן 1731

G 1G 2

تجميلية  كتغطية  يستخدم  ناعم،  أكرييل ¦ظهر معد² طبيعي، ¦لمس  ط´ 
للجدران الداخلية والخارجية. املنتج ذو مقاومة عالية لظروف املناخ القاسية، 
الشقوق. ويسد  لألسطح  عالية  التصاق  قدرة  ذو  املاء،  بخار  ¦رور  يسمح 

ط´ أكرييل ¦ظهر معد² طبيعي، ¦لمس متوسط النعومة، يستخدم كتغطية 
تجميلية للجدران الداخلية والخارجية. املنتج ذو مقاومة عالية لظروف املناخ 
القاسية، يسمح ¦رور بخار املاء، ذو قدرة التصاق عالية لألسطح ويسد الشقوق.

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس ناعم املظهر النها�: 

حوايل 3 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

G3 נטורה EXTRA שליכט צבעוני
טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי, במרקם גס, משמש כציפוי דקורטיבי 
בתנאי  מעולה  חיצונית  עמידות  למוצר  ופנימיים.  חיצוניים  קירות  של 
יציאת אדי מים, גמיש ומגשר על פני סדקים.  אקלים קשים, מאפשר 

כל גווני מניפת נירלט

מט, מרקם גס

 כ-4 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1731

G 3

ط´ أكرييل ¦ظهر معد² طبيعي، ¦لمس خشن، يستخدم كتغطية تجميلية 
للجدران الداخلية والخارجية. املنتج ذو مقاومة عالية لظروف املناخ القاسية، 
الشقوق. ويسد  لألسطح  عالية  التصاق  قدرة  ذو  املاء،  بخار  ¦رور  يسمح 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس خشن املظهر النها�: 

حوايل 4 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع، ملمس متوسط النعومة املظهر النها�: 

حوايل 4 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 

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

6 גווני מניפת שליכט EXTRA טראצו

מט

כ-2.5 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

24 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

ط´ أكرييل ¦ظهر خاص، والذي ينتج عن دمج ألوان املواد التي يرتكب منها. 
الداخلية والخارجية. املنتج  الجدران  يستخدم كتغطية تجميلية وللحفاظ عىل 
سهل التطبيق، ذو مقاومة لظروف املناخ، يسمح ¦رور بخار املاء، ويسد الشقوق.

6 ألوان من تشكيلة شليخاط Extra تراتسو اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 2.5 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

24 كغم حجم العبوة: 



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

תו תקן 1731

כל גווני מניפת נירלט

מט

כ-1.5 ק"ג / מ"ר

רולר, התזה

20 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

קירולית 66

לבן

מט

כ-1 ק"ג / מ"ר

מברשת, רולר, התזה

28 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

ם
ויי
יפ
צ

20

סופר גמיש חלק
2 מ"מ. עמיד  ציפוי אקרילי בעל יכולת גישור על סדקים עד 
בקרינת UV, מפחית חדירת מים למבנה ומאפשר מעבר אדי 

מים החוצה. לשימוש פנימי וחיצוני.

תו תקן 1731

48 גווני מניפת ווגה

מט

כ-5-6 מ"ר לאריזה

מאלדג'

30 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת נירלט

מט

כ-1 ק"ג / מ"ר

רולר, התזה

5, 20 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

צבע  יישום  לפני  התשתית  לחיזוק  מים  בסיס  על  יסוד  צבע 
עליון אקרילי וציפויים. מומלץ ליישום לפני שליכט צבעוני על 

טיח שחור. לשימוש פנימי וחיצוני.

יסוד מקשר לצבעוני

לבן וגווני פסטל

מט

מברשת, רולר, התזה

5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

על טיח שחור - כ-3.5 מ"ר / ליטר, על טיח שליכט - כ-5 מ"ר / ליטר

ط´ معد² ¦ظهر طبيعي. يسمح بتنفيذ مجموعة كب�ة من التشكيالت ذات 
الطابع الريفي، الصحراوي، او بطابع البحر املتوسط. لالستخدام الداخيل والخارجي.

ناعم  مرشوشاً  مظهراً  تعطي  الجدران،  لتغطية  تصميمية  اكريلية  رشة 
خصيصاً  مالئم  بالرولر.  تطبيقه  يتم  عندما  "دمعات",  شكل  عىل  أو 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  الجديدة.  املبا²  يف  الدرج  لغرف 

وذو  ملم.   2 حتى  الشقوق  سد  عىل  قدرة  ذو  اكرييل  تغطية  دهان 
ترسب  من  يخفف   ,UV البنفسجية  فوق  الشمس  الشعاعات  مقاومة 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  املاء.  بخار  املبنى ويسمح خروج  اىل  املاء 

العلوي  الطالء  تطبيق  قبل  األساس  لتقوية  املاء  اساس  اكرييل عىل  دهان 
القصارة  عىل  امللون  الشلخت  قبل  بتطبيقه  ينصح  التغطية.  أو  االكرييل 

والخارجي. الداخيل  لالستخدام  السوداء. 

دهان تغطية اكرييل ذو قدرة عىل سد الشقوق حتى 2 ملم.وذو مقاومة الشعاعات الشمس فوق البنفسجية 
UV, يخفف من ترسب املاء اىل املبنى ويسمح خروج بخار املاء. متوفر بثالثة أنواع مختلفة من امللمس. 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  بالرش.  للتطبيق  مخصصان   K1 و   K1/2 بالرولر،  أيضاً  للتطبيق   K1/4

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 1 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

رولر، رش طريقة التطبيق: 

5، 20 كغم حجم العبوة: 

أبيض وألوان الباستيل اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

قدرة التغطية:         عىل القصارة السوداء حوايل 3.5 مرت مربع / ليرت, عىل قصارة الجص حوايل 5 مرت مربع / ليرت

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

5، 18 ليرت حجم العبوة: 

48 لون من تشكيلة فيغا اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 6-5 مرت مربع للعبوة قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

30 كغم حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 1 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

28 كغم حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 1.5 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

رولر، رش طريقة التطبيق: 

20 كغم حجم العبوة: 



אפקטים דקורטיביים

IS0640
Skylla



Brush 32 لوناً من تشكيلة صحارى للون: 

رميل معد املظهر النها	: 

حوايل 7 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة  طريقة التطبيق: 

3 ليرت حجم العبوة: 
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אפקט צבע טיח
מרקם  לקיר  המקנה  טבעי,  טיח  במראה  מים  בסיס  על  צבע 
כיוון  היישום,  לאופן  בהתאם  משתנה  הקיר  מראה  מחוספס. 

האור וכמות התאורה. לשימוש פנימי.

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

אפקט הקטיפה

BRUSH סהרה
צבע דקורטיבי עדין על בסיס מים, היוצר על הקיר מראה של 
מראה  את  לשדרג  מאפשר  מטאליות.  נגיעות  עם  חול  סופת 

חלל הבית בקלות ובמהירות. לשימוש פנימי.

دهان تصميمي ناعم عىل أساس املاء، يعطي الجدران مظهر العاصفة الرملية مع 
ملسات براقة، ¦كن من تجميل داخل املنزل بسهولة ورسعة. لالستخدام الداخيل.

25 גווני מניפת אפקט הקטיפה

מהודר

כ-9 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, מאלדג', ספוג, ג'ילדה

3 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת נירלט

מט

כ-3 מ"ר / ליטר *

מברשת וקלף

 5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

BRUSH 32 גווני מניפת סהרה

חולי מטאלי

כ-7 מ"ר / ליטר *

מברשת

3 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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.

* 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.  

Brush 25 لوناً من تشكيلة كريستال للون: 

معد براق املظهر النها	: 

حوايل 3 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر طريقة التطبيق: 

0.9 و 4.5 ليرت حجم العبوة: 

מנצנץ.  מטאלי  מראה  לקיר  המקנה  מיוחד,  דקורטיבי  צבע 
האור  כמות  היישום,  לשיטת  בהתאם  משתנה  הקיר  מראה 

וזווית התאורה. לשימוש פנימי וחיצוני.

BRUSH קריסטל

BRUSH 25 גווני מניפת קריסטל

מנצנץ מטאלי

כ-3 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר

0.9, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

 ªيتغ براقاً.  معدنياً  مظهراً  الجدران  يعطي  خاص،  تصميمي  دهان 
اإلضاءة.  وزاوية  الضوء  وكمية  التطبيق،  طريقة  بحسب  الجدار  مظهر 

والخارجي. الداخيل  لالستخدام 

25 لوناً من تشكيلة تأثª املخمل للون: 

أنيق املظهر النها	: 

حوايل 9 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، مالج، اسفنجة، جلدة طريقة التطبيق: 

3 ليرت حجم العبوة: 

جميع األلوان من تشكيلة نªالت للون: 

غª المع املظهر النها	: 

حوايل 3 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة ورقاقة طريقة التطبيق: 

5 ليرت حجم العبوة: 

عىل  يحصل  مخملياً،  حريرياً  تأثªاً  يضفي  أنيق،  لؤلؤي  تصميمي  دهان 
النعومة  ب«  يدمج  املخمل   ªتأث الضوء.  وانكسار  انعكاس  عرب  شكله 
الداخيل. لالستخدام  وأنيقاً.  فاخراً  مظهراً  الجدار  ليعطي  والربودة 

عىل  يضفي  والذي  الطبيعي،  الط«  بلون  املاء  أساس  عىل  دهان 
التطبيق،  طريقة  بحسب  الجدار  شكل   ªبتغ خشناً.  ملمساً  الجدار 

الداخيل. لالستخدام  اإلضاءة.  وكمية  الضوء  واتجاه 



48 لوناً من تشكيلة فيغا للون: 

رميل خفيف املظهر النها	: 

حوايل 2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج، اسفنجة طريقة التطبيق: 

25 كغم حجم العبوة: 
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דונה פרנצ'סקה

מראה  היוצר  בינוני,  גרגירי  מרקם  בעל  צבעוני  מינרלי  טיח 
טוסקני כפרי. בעל כושר הדבקה גבוה לתשתית. לשימוש פנימי.

SKETCH PAINT

צבע שקוף על בסיס מים, המשנה כל משטח חלק ללוח מחיק, 
המיועד לשימוש בטושים מחיקים. המשטח המחיק מקבל את 
קירות,  על  ליישום  מיושם.  הוא  עליו  המשטח  של  הרקע  גוון 

לוחות עץ חלקים, דלתות, ארונות וכו'. לשימוש פנימי.

שקוף

מבריק

 כ-6 מ"ר / ליטר

רולר

מארז 500 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

דונה רפאלה

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

48 גווני מניפת ווגה

חולי עדין

כ-2 ק"ג / מ"ר

מאלדג', ספוג

25 ק"ג 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

48 גווני מניפת ווגה

מט, חצי מבריק

כ-3 ק"ג / מ"ר

מאלדג'

25 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

צובעים
מקשקשים
מוחקים

הצבע שהופך
כל קיר

ללוח מחיק

شفاف للون: 

المع املظهر النها	: 

حوايل 6 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

رولر طريقة التطبيق: 

عبوة 500 مليلرت حجم العبوة: 

48 لوناً من تشكيلة فيغا للون: 

غª المع، متوسط اللمعان املظهر النها	: 

حوايل 3 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

مالج طريقة التطبيق: 

25 كغم حجم العبوة: 

 توسكا مظهر  يضفي  الخشونة،  متوسط  ملمس  ذو  ملون  طبيعي  ط« 
الداخيل. لالستخدام  األسطح.  عىل  عالية  التصاق  قدرة  ذو  ريفي. 

دهان شفاف عىل أساس املاء، يحول كل سطح أملس للوح كتابة قابل للمسح، ¦كن الكتابة عليه 
باستخدام اقالم اللوح القابلة للمسح. يكون لوح الكتابة بلون السطح األصيل الذي طيل بالدهان. 
¦كن طالؤه عىل الجدران، ألواح الخشب امللساء، األبواب، الخزائن وما شابه. لالستخدام الداخيل.

ط« طبيعي بشكل الغيوم ومظهر ريفي قديم ومميز. لالستخدام الداخيل.
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פתיתים - שקופים, גוון רקע לפי
כל גווני מניפת נירלט

 כ-3 ק"ג / מ"ר (פתיתים)

התזה

6, 18 ק"ג (פתיתים)

גוון:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

24 גווני מניפת סטוקו

כ-2-2.5 מ"ר / ק"ג

שפכטל, מאלדג'

7, 25 ק"ג

גוון:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

למגע.  ונעים  חלק  טבעי  שיש  מראה  היוצרת  ייחודית  משחה 
ולכלוך  אבק  הידבקות  מונעת  הקיר  על  הנוצרת  הטקסטורה 
פנימי. לשימוש  זמן.  לאורך  המיוחד  המראה  נשמר  וכך 

סטוקו ונציאנו

24

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

הנבחר. לשימוש פנימי וחיצוני.

טיפ!
מומלץ ליישם אפקט דקורטיבי 

על קיר אחד מרכזי בבית, 
שיעניק נופך עיצובי.

فتات، شفاف، لون األرضية من أي لون من ألوان تشكيلة نªالت للون: 

حوايل 3 كغم / مرت مربع (فتات) قدرة التغطية: 

رش طريقة التطبيق: 

6، 18 كغم (فتات) حجم العبوة: 

24 لوناً من تشكيلة ستوكو للون: 

حوايل 2 – 2.5 مرت مربع / كغم قدرة التغطية: 

مجرفة، مالج  طريقة التطبيق: 

7، 25 كغم حجم العبوة: 

ذو  أملس  طبيعي  رخامي  مظهر  الجدران  عىل  يضفي  خاص  معجون 
واألوساخ  الغبار  تراكم  ¦نع  الجدار  عىل  الناتج   ªالتأث لطيف.  ملمس 
الداخيل. لالستخدام  طويلة.   لفرتة  املميز  مظهره  عىل  بذلك  ويحافظ 

فتات زجاجي شفاف بأحجام مختلفة، يعطي تأثªاً ضوئياً ملوناً. يتم تطبيقه 
عىل دهان سوبر مرن ناعم باللون املطلوب. لالستخدام الداخيل والخارجي.



צבעי עץ דקורטיביים

IS0169
Fossil Tan



18 لوناً من تشكيلة لزور عىل أساس املاء اللون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 22 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش، اسفنجة طريقة التطبيق: 

0.75، 4.5، 18 ليرت حجم العبوة: 

11 لوناً من تشكيلة لزور  اللون: 

حريري غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 12 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش، اسفنجة طريقة التطبيق: 

0.25، 0.75، 2.5، 4.5، 18 ليرت حجم العبوة: 

12 لوناً من تشكيلة سوبر ماج� للخشب  اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، اسفنجة طريقة التطبيق: 

1، 3.8، 18 ليرت حجم العبوة: 

شفاف، 23  لوناً من تشكيلة زيت ح�ية أرضيات الخشب اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر طريقة التطبيق: 

1، 3.8، 18 ليرت حجم العبوة: 
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שמן מגן לדק

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.

סופר מגן לעץ

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.

שקוף + 23 גווני מניפת שמן מגן לדק

מט

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר

1, 3.8, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

12 גווני מניפת סופר מגן לעץ

מט

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, ספוג

1, 3.8, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לזור
לכה צבעונית חצי שקופה, על בסיס סולבנט להגנה על העץ מפני פגעי מזג 
מראהו  על  שמירה  תוך  ייחודי  מראה  לעץ  מעניק  וחרקים.  עובש  האוויר, 
הטבעי של העץ. לצביעה פנימית וחיצונית של משקופים, רהיטי עץ, פרגולות, 
גדרות ועוד. בצביעה חיצונית, יש ליישם תחילה שכבת הגנה "סופר מגן לעץ".

11 גווני מניפת לזור

מט משי

כ-12 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה, פד

0.25, 0.75, 2.5, 4.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לזור מים
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 
גדרות  וחיצונית של משקופים, רהיטי עץ, פרגולות,  לוואי. לצביעה פנימית 
לעץ". מגן  "סופר  הגנה  שכבת  תחילה  ליישם  יש  חיצונית,  בצביעה  ועוד. 

18 גווני מניפת לזור על בסיס מים

משי

כ-22 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה, פד

0.75, 4.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

טיפ!
רצוי לצבוע תחילה בפינה נסתרת או על

לוח עץ, לבדיקת הגוון והכהות המתקבלים.
הגוון הסופי של הצבע מושפע מסוג

וגוון העץ הנצבע.

* 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.  

الكه ملونه نصف شفافه عىل أساس املاء يحافظ عىل الخشب ضد الظروف املناخية، والعفن وتعفن الخشب. يضفي عىل 
الخشب مظهراً أنيقاً، رسيع الجفاف وعديم الرائحة. لالستخدام الداخيل والخارجي لطالء اإلطارات النوافذ واألبواب، األثاث 
الخشبي، العرائش، الجدران الخشبية وغ�ها. قبل االستخدام الخارجي يجب أوالً طالء طبقة ح�ية "سوبر ماج� للخشب".

الكه ملونه نصف شفافه عىل أساس مذيب يحافظ عىل الخشب ضد ظروف الطقس، والعفن والحرشات. يضفي عىل الخشب 
مظهراً متجانساً مع الحفاظ عىل املظهر الطبيعي للخشب. لالستخدام الداخيل والخارجي لطالء اإلطارات النوافذ واألبواب، األثاث 
الخشبي، العرائش، الجدران الخشبية وغ�ها. قبل االستخدام الخارجي يجب أوالً طالء طبقة ح�ية "سوبر ماج� للخشب".

مادة ذات قدرة امتصاص عالية (مترشبة) تتغلغل ألع�ق الخشب وتحميه بذلك لفرتة طويلة 
ضد التعفن، أرضار الطقس. يستخدم املنتج كطبقة ح�ية قبل الطالء. لالستخدام الخارجي.

زيت شفاف / نصف شفاف ملنح ح�ية قصوى للخشب. يتغلغل يف الخشب وÈنحه مظهراً غنياً 
ويحافظ عليه ضد أشعة الشمس القوية، وضد ترسب املاء، العفن، الفطريات واألرضار األخرى. 
الخارجي. لالستخدام  للخشب"،  ماج�  "سوبر  استخدام  أوالً  يجب  الح�ية،  طبقة  طالء  قبل 

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:



شبه أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 7 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

0.75، 2.5، 5 ليرت حجم العبوة: 

شفافه اللون: 

حرير، غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر طريقة التطبيق: 

0.25، 0.75، 2.5، 18 ليرت حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

بحسب عمق التعبئة قدرة التغطية: 

مجرود طريقة التطبيق: 

1، 5.5 كغم حجم العبوة: 

معجون لتعبئة الشقوق يف الخشب ولتسويته، عىل أساس الراتنج االكرييل، سهل 
ومريح للربد، مناسب لالستخدام الداخيل قبل طالء طبقة العزل – دهان عازل.

شفاف اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 8-6 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش، غمر  طريقة التطبيق: 

5 ليرت حجم العبوة: 

مادة احادية الرتكيب عىل أساس املاء. تستخدم كمعيق الحرتاق املواد القابلة لالشتعال عرب امتصاصها يف 
املادة. مناسب للتطبيق عىل جميع أنواع الخشب ولترشيب األسطح القابلة لالشتعال، من أجل تعطيل 
.755 االرسائييل  التيكن  وفق  الجودة  معهد  يف  املادة  اختبار  تم  حريق.  حدوث  عند  اشتعالها  عملية 

شفافه + لونان الكه اللون: 

حرير، غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 14 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش، اسفنجة  طريقة التطبيق: 

0.75، 3، 18 ليرت حجم العبوة: 

الكه أكريليه شفافه عىل أساس املاء لح�ية الخشب من العوامل البيئية، العفن وتعفن الخشب، مع 
الحفاظ عىل املظهر الطبيعي للخشب. عدÈة الرائحة وتجف برسعة، لالستخدام الداخيل والخارجي.

شفاف اللون: 

غ� المع املظهر النها�: 

حوايل 9 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، ق�ش  طريقة التطبيق: 

5 ليرت حجم العبوة: 

مادة لتنظيف األرضيات الخشبية واأللواح الخشبية الخارجية. يزيل الدهون والبقع 
الخارجي. الطبيعي. لالستخدام  الخشب  الحفاظ عىل مظهر ولون  الصعبة، مع 

לכה מים
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.

שקוף + 2 גווני לכה

מט, משי

כ-14 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה, פד

0.75, 3, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

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

לבן

מט

בהתם לעומק המילוי

שפכטל

1, 5.5 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

עובש  מפני  העץ  על  להגנה  סולבנט,  בסיס  על  שקופה  לכה 
המראה  על  שמירה  תוך  ואחיד,  חלק  משטח  יוצרת  וחרקים. 

הטבעי של העץ. לשימוש פנימי בלבד.

לכה פוליאוריתנית

שקוף

משי, מט

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר

0.25, 0.75, 2.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

קלין דק

שקוף

מט

כ-9 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, מטלית

5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

יסוד ראשון סינטטי
צבע יסוד לעץ, כהכנה לצבע עליון. בעל כושר הידבקות גבוה 
ויציב  חזק  חיבור  ומאפשר  גמישות העץ  על  לתשתית, שומר 

של הצבע העליון. לשימוש פנימי וחיצוני.

לבן שבור

מט

כ-7 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה 

0.75, 2.5, 5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

FR900 מעכב בעירה 
של  ההתלקחות  לעיכוב  משמש  מים,  בסיס  על  חד-רכיבי  חומר 
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.

שקוף

מט

כ-6-8 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה, טבילה 

5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

* 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.  

الكه شفافه عىل أساس مذيب لح�ية الخشب من العفن والحرشات. Õنح الخشب ملمساً 
ناع�ً ومتجانساً، مع الحفاظ عىل املظهر الطبيعي للخشب. لالستخدام الداخيل والخارجي.

طالء أساس للخشب قبل الطالء العلوي. ذو قدرة التصاق عالية للسطح، يحافظ عىل 
مرونة الخشب ويوفر Õاسك قوي للطبقة العلوية. لالستخدام الدخيل والخارجي.



جميع االلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش  طريقة التطبيق: 

0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليرت حجم العبوة: 

جميع االلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 9 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش  طريقة التطبيق: 

0.75، 3 ليرت حجم العبوة: 

جميع االلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليرت حجم العبوة: 

جميع االلوان من تشكيلة ن�الت اللون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

0.75، 4.5 ليرت حجم العبوة: 
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על  המגנה  הגנה  שכבת  יוצר  משי,  בגימור  אטום  עליון  צבע 
בשפשוף  ועמידה  רב  לזמן  וקירות  עץ  מתכת,  משטחי 

ובשחיקה. לשימוש פנימי וחיצוני.

אוניאור

כל גווני מניפת נירלט

משי

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה 

0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

אוניאור על בסיס מים

כל גווני מניפת נירלט

משי

כ-10 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה 

0.75, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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. 

כל גווני מניפת נירלט

מבריק

כ-9 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה 

0.75, 3 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

בשפשוף. לשימוש פנימי וחיצוני.

כל גווני מניפת נירלט

מבריק

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה 

0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 756

טיפ!
יש לצבוע באופן

רציף ואחיד
בכיוון סיבי העץ
על מנת שיתקבל

גימור הומוגני
ללא קרומים

* 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.  

دهان علوي عازل عىل أساس املاء ذو مظهر حريري أنيق، مخصص لطالء األسطح 
وذو  يرتاشق  ال  للعمل،  ومريح  سهل  والجدران.  املختلفة  والخشبية  املعدنية 
تسوية ممتازة. غ� ضار للبيئة، عديم الرائحة وال يحتوي عىل املذيبات الضارة.

دهان علوي عازل ذو مظهر المع، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ عىل األسطح املعدنية، 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  الخدوش.  وتقاوم  طويلة  لفرتة  والجدران  الخشبية 

دهان علوي عازل عىل أساس املاء ذو مظهر المع، مخصص لطالء املعادن، الخشب والجدران 
بعد التحض� املناسب. اون�الك عىل أساس املاء مناسب لالستخدام الداخيل والخارجي وذي 
قدرة تغطية عالية. املنتج حاصل عىل الختم األخرض، عديم الرائحة وال يحتوي عىل املذيبات 
األطفال. غرف  يف  واألثاث  الجدران  لطالء  خصيصاً  مالئم  فهو  ولذلك  الضارة 

دهان علوي عازل ذو مظهر حريري، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ عىل األسطح 
املعدنية، الخشبية والجدران لفرتة طويلة وتقاوم الخدوش. لالستخدام الداخيل والخارجي.



צבעי מתכת

IS0533
Techile



جميع األلوان من تشكيلة RAL وتشكيلة ن�الت للون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 13 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

طريقة التطبيق:  فرشاة، رولر، رش

0.75، 4.5  ليرت حجم العبوة: 

للون:              جميع األلوان من تشكيلة RAL واأللوان الفاتحة من تشكيلة ن�الت

حريري املظهر النها�: 

قدرة التغطية:  حوايل 11 مرت مربع / ليرت*

طريقة التطبيق:  فرشاة، رولر، رش

0.75، 2.5، 4.5، 18 ليرت حجم العبوة: 

12 لوناً من تشكيلة DTM املتموجة للون: 

املظهر النها�:  معد� متموج

قدرة التغطية:  حوايل 10 مرت مربع / ليرت*

طريقة التطبيق:  فرشاة، رولر، رش

0.75، 4.5  ليرت حجم العبوة: 

35 لون من تشكيلة ميتال راست للون: 

املظهر النها�:  معد� خشن

حوايل 11 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش  طريقة التطبيق: 

0.75، 4.5  ليرت حجم العبوة: 

RAL جميع األلوان من تشكيلة للون: 

املظهر النها�:  ُحبيبي غ� المع

قدرة التغطية:  حوايل 11 مرت مربع / ليرت*

فرشاة، رولر، رش، رش ايرليس  طريقة التطبيق: 

0.75 ,5 ,18  ليرت حجم العبوة: 
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בעל  שונות,  מתכות  על  ישירה  לצביעה  מים  בסיס  על  צבע 
מתייבש  מגולוונות.   למתכות  במיוחד  גבוה  הידבקות  כושר 
לוואי. ריח  וללא  קשים  חיצוניים  בתנאים  עמיד  במהירות, 
וחיצוני.  פנימי  לשימוש  לסביבה.  וידידותי  לעבודה  נוח 

DTM חלק על בסיס מים

כל גווני מניפת RAL ומניפת נירלט

משי

כ-13 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה

0.75, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

DTM חלק

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

היווצרות חלודה. לשימוש פנימי וחיצוני.

משי

כ-11 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה

0.75, 2.5, 4.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת RAL וגוונים בהירים ממניפת נירלט

DTM רקוע

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

מפני היווצרות חלודה. לשימוש פנימי וחיצוני.

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

בתנאים חיצוניים. לשימוש פנימי וחיצוני.

DTM מגורעןDTM מטאל ראסט

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

RAL כל גווני מניפת

מגורען מט

כ-11 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה, התזת איירלס

0.75, 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

35 גווני מניפת מטאל ראסט

מתכתי מחוספס

כ-11 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה

0.75, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

12 גווני מניפת DTM רקוע

מתכתי רקוע

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה

0.75, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

* 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.  

دهان عىل أساس املاء للطالء مبارشة عىل مختلف املعادن، ذو قدرة التصاق عالية 
جداً عىل املعادن املغلفنة. يجف برسعة، مقاوم للظروف الخارجية القاسية وهو 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  للبيئة.  مرض   �وغ للعمل  سهل  الرائحة.  عديم 

يضفي  مناسب.  أساس  املعادن عىل دهان  لطالء  متموج معد�  دهان ¹ظهر 
يجف  املناخية،  للظروف  عالية  مقاومة  ذو  ومميزاً.  تصميمياً  متموجاً،  مظهراً 
برسعة ويحافظ عىل املعادن من تكون الصدأ. لالستخدام الداخيل والخارجي.

للطالء مبارشة عىل مختلف املعادن ¹ا فيها املعادن املغلفنة، ذو مظهر أملس. 
برسعة،  يجف  املناخية.  للظروف  ممتازة  ومقاومة  عالية  التصاق  قدرة  ذو 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  الصدأ.  تكون  من  املعادن  عىل  ويحافظ 

ُحبيبي.  ¹لمس  املغلفنة  املعادن  عىل  مبارشة  للطالء  علوي  أساس  دهان 
مناسب للطالء الداخيل والخارجي، ذو قدرة التصاق ممتازة، ومقاومة عالية 
الصدأ. تكون  من  املعادن  عىل  ويحافظ  برسعة  يجف  املناخية،  للظروف 

للطالء مبارشة عىل املعادن املختلفة، ¹ا فيها املعادن املغلفنة، ذو ملمس خشن 
ومظهر معد� خفيف. ذو قدرة التصاق عالية، يجف برسعة، يحافظ عىل املعدن 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  الخارجية.  للظروف  ومقاوم  الصدأ  تكون  من 



جميع االلوان من تشكيلة ن�الت للون: 

املظهر النها�:  المع

حوايل 9 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

طريقة التطبيق:  فرشاة، رولر، رش

0.75، 3 ليرت حجم العبوة: 

جميع االلوان من تشكيلة ن�الت للون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت* قدرة التغطية: 

طريقة التطبيق:  فرشاة، رولر، رش

0.75، 4.5 ليرت حجم العبوة: 

جميع االلوان من تشكيلة ن�الت للون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

طريقة التطبيق:  فرشاة، رولر، رش

0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليرت حجم العبوة: 

جميع االلوان من تشكيلة ن�الت للون: 

حريري املظهر النها�: 

حوايل 10 مرت مربع / ليرت قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليرت حجم العبوة: 

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

נטול ריחות לוואי ואינו מכיל ממיסים מזיקים.

אוניאור על בסיס מים

כל גווני מניפת נירלט

משי

כ-10 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה 

0.75, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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. 

כל גווני מניפת נירלט

מבריק

כ-9 מ"ר / ליטר *

מברשת, רולר, התזה 

0.75, 3 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

על  המגנה  הגנה  שכבת  יוצר  משי,  בגימור  אטום  עליון  צבע 
בשפשוף  ועמידה  רב  לזמן  וקירות  עץ  מתכת,  משטחי 

ובשחיקה. לשימוש פנימי וחיצוני.

אוניאור

כל גווני מניפת נירלט

משי

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה 

0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

בשפשוף. לשימוש פנימי וחיצוני.

כל גווני מניפת נירלט

מבריק

כ-10 מ"ר / ליטר

מברשת, רולר, התזה 

0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 756
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31 * 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.  

دهان علوي عازل عىل أساس املاء ذو مظهر المع، مخصص لطالء املعادن، الخشب والجدران 
بعد التحض� املناسب. اون�الك عىل أساس املاء مناسب لالستخدام الداخيل والخارجي وذي 
قدرة تغطية عالية. املنتج حاصل عىل الختم األخرض، عديم الرائحة وال يحتوي عىل املذيبات 
األطفال. غرف  يف  واألثاث  الجدران  لطالء  خصيصاً  مالئم  فهو  ولذلك  الضارة 

دهان علوي عازل عىل أساس املاء ذو مظهر حريري أنيق، مخصص لطالء األسطح 
وذو  يرتاشق  ال  للعمل،  ومريح  سهل  والجدران.  املختلفة  والخشبية  املعدنية 
تسوية ممتازة. غ� ضار للبيئة، عديم الرائحة وال يحتوي عىل املذيبات الضارة.

دهان علوي عازل ذو مظهر المع، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ عىل األسطح املعدنية، 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  الخدوش.  وتقاوم  طويلة  لفرتة  والجدران  الخشبية 

دهان علوي عازل ذو مظهر حريري، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ عىل األسطح 
املعدنية، الخشبية والجدران لفرتة طويلة وتقاوم الخدوش. لالستخدام الداخيل والخارجي.
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על בסיס מים
LOW VOC
תו ירוק

גימור משי
גימור מבריק

צבעים אטומים
לצביעת עץ

מתכת וקירות



איטום

IS0977
Cheddar Cheese



النوافذ  وإطارات  للنوافذ  الشامل  للعزل  املاء،  أساس  عىل  اكرييل  عزل  معجون 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  للطالء.  وقابل  مرن  األملنيوم.  فيها  �ا  واألبواب، 

معجون عزل اكرييل لسد الشقوق قبل الطالء والعزل الشامل للنوافذ وإطارات النوافذ 
واألبواب، عازل ضد ترسب املاء، الهواء والرطوبة. قابل للطالء. لالستخدام الداخيل. 

أبيض، أسود، رمادي، بني اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن، مجرود طريقة التطبيق: 

310 مليلرت، 25 كغم حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

310 مليلرت حجم العبوة: 

לבן

-

-

אקדח

310 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן, שחור, אפור, חום

-

-

אקדח, שפכטל

310 מ"ל, 25 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

ם 
קי

טי
ס

מ
 -

ם 
טו
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משחת איטום אקרילית לסתימת סדקים כהכנה לפני צביעה 
ואיטום היקפי של חלונות ומשקופים. אוטם מפני חדירת מים, 

רוח ולחות. ניתן לצביעה. לשימוש פנימי.

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

לשימוש פנימי וחיצוני.

أبيض اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

310 مليلرت، 25 كغم حجم العبوة: 

الجدران. يف  الشقوق  لسد  املاء،  أساس  عىل  اكرييل  عزل  معجون 

אקריליק

משחת איטום אקרילית על בסיס מים, לסתימת סדקים בקירות.

לבן

-

-

אקדח

310 מ"ל, 25 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

أبيض، بيج اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن، مجرود طريقة التطبيق: 

310 مليلرت حجم العبوة: 

األملنيوم،  لنوافذ  الشامل  للعزل  املاء،  أساس  عىل  اكرييل  عزل  معجون 
املاء  ترسب  ضد  عازل  واألبواب.  البناء  فراغات  الجبص©،  جدران  عزل 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  للطالء.  قابل  والهواء.  والرطوبة 

משחת איטום אקרילית על בסיס מים, לאיטום היקפי של חלונות 
אלומיניום, איטום קירות גבס, תפרי התפשטות ודלתות. מגן מפני 
וחיצוני. פנימי  לשימוש  לצביעה.  ניתן  ורוח.  לחות  מים,  חדירת 

נירוסיל סופר

לבן, קרם

-

-

אקדח, שפכטל

310 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

תו תקן 1536



شفاف، أبيض اللون: 

- املظهر النها�: 

 - قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

280 مليلرت حجم العبوة: 

شفاف اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

280 مليلرت حجم العبوة: 

شفاف , ابيض اللون: 

- املظهر النها�: 

 - قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

280 مليلرت حجم العبوة: 

شفاف، أبيض اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

280 مليلرت حجم العبوة: 

سليكون محايد أحادي الرتكيب، لالستخدام املهني. شديد املرونة وذي قدرة التصاق عالية كذلك عىل 
 ، األسطح املترشبة وال يرتك بقعاً عىل األسطح. مناسب للتلصيق ولتعبئة الفراغات ب© الزجاج واملب́ا
والفراغات يف البناء والجدران الستارية، والفراغات بشكل عام يف اطارات النوافذ واالبواب، فتحات التهوية 
والتمديدات والصاق املرايا. يجف يف درجة حرارة الغرفة، شديد املرونة. لالستخدام الداخيل والخارجي.

سليكون صحي RTV 100%، يصمد لفرتة طويلة ضد العفن، والفطريات وبخار الطبخ. 
باألسطح امللساء، مثل الزجاج، املعادن،  مقاوم لدرجات الحرارة العالية. يلتصق جيداً 
الداخيل والخارجي. البالستيك والخشب. لالستخدام  أنواع  الكراميكا، معظم  االملنيوم، 

שקוף, לבן

-

-

אקדח

280 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

שקוף

-

-

אקדח

280 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

שקוף

-

-

אקדח

280 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

שקוף, לבן

-

-

אקדח

280 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

ם
ני

קו
לי
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ם 
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F333

סיליקון סניטרי RTV 100%, בעל עמידות לאורך זמן בפני עובש, 
פטריות ואדי בישול. בעל עמידות בטמפרטורות גבוהות. מתחבר 
אלומיניום,  מתכות,  זכוכית,  כגון  חלקים,  למשטחים  היטב 
וחיצוני. פנימי  לשימוש  ועץ.  הפלסטיק  סוגי  רוב  קרמיקה, 

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

במהירות. לשימוש פנימי וחיצוני.

סופר נייטרלי
כושר  ובעל  במיוחד  גמיש  מקצועי.  לשימוש  ניטרלי,  חד-רכיבי  סיליקון 
הידבקות מעולה גם למשטחים סופגים ואינו מכתים את המשטח. מתאים 
להדבקה ולמילוי של תפרים בזיגוג ובניין, כולל תפרי התפשטות, תפרי קירות 
והדבקת  וצנרת  אוורור  פתחי  ופתחים,  למסגרות  מקיפים  תפרים  מסך, 
מראות. מתייבש בטמפרטורת החדר, גמיש במיוחד. לשימוש פנימי וחיצוני.

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

עובש בסביבה לחה.

سليكون حميض عايل الجودة لالستخدام يف الغرف الرطبة ويف عزل األدوات 
البيئة  يف  العفن  تكون  وÅنع  الفطريات  يقاوم  للÆء،  مقاوم  الصحية، 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  ورسيعة.  عالية  التصاق  قدرة  ذو  الرطبة. 

مقاوم  عالية،  التصاق  قدرة  ذو  الصحية،  األدوات  لعزل  حميض  سليكون 
الرطبة. البيئة  يف  العفن  تكون  وÅنع  الفطريات  يقاوم  للÆء، 



شفاف كريستال، أبيض اللون: 

- املظهر النها�: 

- قدرة التغطية: 

محقن طريقة التطبيق: 

280 مليلرت حجم العبوة: 

أبيض اللون: 

املظهر النها�:  متوسط اللمعان

2 كغم / مرت مربع قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، مجرود طريقة التطبيق: 

6، 20 كغم حجم العبوة: 

شفاف اللون: 

املظهر النها�:  غÉ المع

- قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

1، 5، 18 ليرت حجم العبوة: 

טופגג
גגות  לאיטום  סינטטיים,  בסיבים  משוריין  גמיש,  אקרילי  ציפוי 
בעלי שיפוע לניקוז. מונע חדירת מים והופעת סדקים נימיים. 

עמיד בכל תנאי מזג האוויר. לשימוש חיצוני.

לבן

חצי מבריק

2 ק"ג / מ"ר

מברשת, רולר, שפכטל

6, 20 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

מה
טי

 א
- 

ם
טו
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סילקו 100
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.

סופר פלוס
היטב  המתחבר  במיוחד,  וגמיש  חזק  והדבקה  איטום  חומר 
למגוון רחב מאוד של משטחים, ניתן לצביעה, נטול ריח, גמיש 
קיצוניים.  אוויר  מזג  ובתנאי   UV בקרינת  עמיד  לעבודה.  ונוח 

לשימוש פנימי וחיצוני.

שקוף קריסטל, לבן

-

-

אקדח

280 מ"ל

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

שקוף

מט

-

מברשת, רולר, התזה

1, 5 ,18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

مادة عزل وتلصيق قوية وشديدة املرونة، تلتصق جيداً �جموعة واسعة جداً من 
املواد. قابلة للطالء، عدÅة الرائحة. مرنة وسهلة للعمل. مقاومة ألشعة الشمس 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  القاسية،  املناخية  والظروف  البنفسجية  تحت 

الحفر  ذي  األسقف  لعزل  الصناعية،  باأللياف  مدعم  مرن،  اكرييل  طالء 
اللتي تتجمع فيها املياه. Åنع ترسب املاء وتشكل الشقوق الدقيقة. مقاوم 

الخارجي. لالستخدام  املناخية.  الظروف  لجميع 

املياه،  ترسب  ضد  الخارجية  الجدران  عىل  للمحافظة  سليكو´  محلول 
أن  دون  لألسطح  عالية  تغلغل  قدرة  ذو  الجو.  يف  والغبار  املركبات  سخام 
والخارجي. الداخيل  لالستخدام  للجدار.  الطبيعي  املظهر  عىل  يؤثر 



ציפויי רצפות

IS1101
Mullen Pink



شفاف اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 12 مرت مربع / ليرت (بسمك 20 ميكرون) قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

عبوة 5 ليرت حجم العبوة: 

دهان أساس ثنا� الرتكيبة ملسطحات الباطون، مكون من الراتنج األفوكيس والبوليميد، 
يتغلغل يف األساس و¡كن استخدامه عىل املسطحات األفقية والعمودية. يستخدم 
كأساس قبل طالء األفوكيس الالمع لألرضيات، عىل الباطون، الجص، الجبص¦ وغ¤ها. 

RAL ألوان مختارة من تشكيلة اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 5 مرت مربع / ليرت (200 ميكرون) قدرة التغطية: 

رولر، ممسحة، رش طريقة التطبيق: 

عبوة 18 ليرت حجم العبوة: 

أساس  كطبقة  يستخدم  صلبة،  مادة   100% الرتكيبة  ثنا�  أفوكيس  دهان 
الباطون. أرضيات  لتغطية  األفوكيس  ألنظمة  تسوية  وطبقة  (برا¡ر) 

أخرض، رمادي، أزرق، أحمر، أصفر اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 5 مرت مربع / ليرت (200 ميكرون) قدرة التغطية: 

رولر، ممسحة، رش طريقة التطبيق: 

عبوة 18 ليرت حجم العبوة: 

RAL ألوان مختارة من تشكيلة اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 7 مرت مربع / ليرت (100 ميكرون) قدرة التغطية: 

فرشاة، رولر، رش طريقة التطبيق: 

عبوة 5 , 18 ليرت حجم العبوة: 

RAL ألوان مختارة من تشكيلة اللون: 

المع املظهر النها�: 

حوايل 4 مرت مربع / ليرت (250 ميكرون) قدرة التغطية: 

رولر، رش طريقة التطبيق: 

عبوة 18 ليرت حجم العبوة: 

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

גווני מניפת RAL נבחרים

מבריק

כ-5 מ"ר / ליטר (200 מיקרון)

רולר, מגב, התזה

מארז 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

רכב, משטחי עבודה ואחסון ועוד.

פוליאוריתן מבריק לרצפותפריימר לרצפות
פוליאוריתן דו-רכיבי, פוליאסטר אליפטי, משמש כציפוי עליון 
ליישום  מתאים  ושמש.  לאור  בחשיפה  אפוקסי  ברצפות 

בחניונים, מוסכים, רצפות ייצור ועוד.

אפוקסי מבריק לרצפות
עליון  כציפוי  המשמש  מוצקים   100% דו-רכיבי  אפוקסי  צבע 
לצביעת  משמש  בטון.  משטחי  לציפוי  אפוקסי  למערכות 

משטחים שאינם חשופים לקרינת שמש.

257NL אפילק אפוקסי
שרפים  על  המבוסס  בטון,  למשטחי  דו-רכיבי  יסוד  צבע 
אפוקסיים ופוליאמידיים.  האפילק נספג היטב בתשתית וניתן 
לפני  כיסוד  משמש  ואנכיים.  אופקיים  משטחים  על  ליישום 
עוד. גבס  טיח,  בטון,  גבי  על  לרצפות,  מבריק  אפוקסי  יישום 

גווני מניפת RAL נבחרים

מבריק

כ-4 מ"ר / ליטר (250 מיקרון)

רולר, התזה

מארז 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

גווני מניפת RAL נבחרים

מבריק

כ-7 מ"ר / ליטר (100 מיקרון)

מברשת, רולר, התזה

מארז 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

ירוק, אפור, כחול, אדום, צהוב

מבריק

כ-5 מ"ר / ליטר (200 מיקרון)

רולר, מגב, התזה

מארז 18 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

שקוף

מבריק

כ-12 מ"ר / ליטר בעובי 20 מיקרון

מברשת, רולר, התזה, התסת איירלס

מארז 5 ליטר

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

מערכת ציפויי רצפות
שלב ג: פוליאוריתן לרצפות

שלב ב: אפוקסי מבריק לרצפות
שלב א: פריימר לרצפות

24/7
עמוד 38

1. אפוקסי 257NL: לסגור רווח בין המקף למילה רכיבי
2. אפילק: שורה 2, צ"ל - אפוקסיים ופוליאמידיים (ולא עם מקף).

أساس  كطبقة  يستخدم  صلبة،  مواد  الرتكيبة 100%  ثنا�  أفوكيس  أساس  طالء 
(برا¡ر) قبل الطالء العلوي ألرضيات الباطون، ذو التصاق عايل باألساس، يستخدم 
وغ¤ها. واملخازن  الورشات  أرضيات  السيارات،  مواقف  مثل  الباطون  ألرضيات 

علوي  كطالء  يستخدم  صلبة  مواد   100% الرتكيبة  ثنا�  أفوكيس  دهان 
املسطحات  لطالء  يستخدم  الباطون.  مسطحات  لتغطية  األفوكيس  ألنظمة 

الشمس. ألشعة  املعرضة  غ¤ 

علوية  كتغطية  يستخدم  أليفا«،  بوليسرت  الرتكيبة،  ثنا�  بوليؤريتان 
مواقف  لالستخدام يف  مناسب  الشمس.  املعرضة ألشعة  األفوكيس  ألرضيات 

وغ¤ها. املصانع  أرضيات  الكراجات،  السيارات، 



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

יסוד פנולי 503יסוד אנטי ראסט
צבע יסוד חד-רכיבי להגנה מוגברת על מתכות. מבוסס על שרף אלקידי-
מגולוונות. מתכות  על  כולל  במיוחד,  גבוה  הידבקות  כושר  בעל  פנולי, 
הצבע מכיל תוספים מיוחדים, המקנים לו הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.

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

אדום אוקסיד, אפור

מט

53%

כ-13 מ"ר (40 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

צבע עשיר אבץ, חד-רכיבי להגנה קטודית על מתכת. משמש כצבע 
היוצר ציפוי רציף של אבץ מתכתי המגן על המתכת במנגנון גלווני. 
הגילוון. נפגע  בהם  ובמקומות  ריתוך  לאחר  גילוון  לתיקוני  מיועד 

יסוד אוניקוט עשיר אבץ

العلوية  الطالء  طبقة  قبل  للطالء  مخصص  المع،  غ	  للمعادن،  أساس  دهان 
الصناعية. لالستخدام الداخيل والخارجي.

فقط،  بالرش  للتطبيق  الجفاف،  رسيع  الرتكيبة)  (أحادي  صناعي  أساس  دهان 
يوفر ح�ية ضد تآكل املعادن، مناسب لالستخدام الصناعي.

راتنجات  أساس  عىل  للمعادن،  عالية  ح�ية  يوفر  الرتكيبة،  أحادي  أساس  دهان 
املغلفنة.  املعادن  عىل  فيها  ¤ا  جداً،  عالية  التصاق  قدرة  ذو  الفينول،  الكيدات 
يحتوي الدهان عىل اضافات خاصة ليوفر للمعادن ح�ية عالية جداً ضد التآكل.

دهان غني بالزنك، احادي الرتكيبة، يوفر للمعادن ح�ية الكاثودية (ضد التآكل نتيجة 
التعرض لل�ء والرتبة). يستخدم كتغطية متواصلة من الزنك املعد² الذي يحمي املعادن 
بعملية تشبه الغلفنة. مخصص لتصليح طبقة الغلفنة بعد اللحام أو بعد تعرضها للرضر.

אדום אוקסיד, אפור, שחור, לבן

מט

58% 

 כ-14 מ"ר (40 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה

0.75, 4.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أحمر أكسيد، رمادي، أسود، أبيض

غ	 المع

58%

حوايل 14 مرت مربع (40 ميكرون جاف)

فرشاة، دهان، رش

0.75، 4.5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أحمر أكسيد، رمادي

غ	 المع

53%

حوايل 13 مرت مربع (40 ميكرون جاف)

رش، رش أيل

5، 18 ليرت

אדום אוקסיד, אפור, לבן

מט

46% 

 כ-11.5 מ"ר (40 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

0.75, 4.5 ליטר 

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أحمر أكسيد، رمادي، أبيض

غ	 المع

46%

حوايل 11.5 مرت مربع (40 ميكرون جاف)

فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

0.75، 4.5 ليرت

אפור

מט

45±2%

כ-9 מ"ר (50 מיקרון יבש)

הברשה, התזה

2 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

رمادي

غ	 المع

45±2%

حوايل 9 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

فرشاة، رش  

2 ليرت
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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.

עליון DTC מולטילק

עליון מהיר ייבוש
צבע עליון חד-רכיבי בגימור מבריק, להגנה על מתכות. מהיר ייבוש ובעל עמידות 
הדורשים תעשייתיים  אלמנטים  על  בהתזה  ליישום  מיועד  גבוהה.  חיצונית 
תהליך צביעה מהיר, כדוגמת - קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה.

RAL כל גווני מניפת

מבריק

46-47.5%

כ-9-10 מ"ר (50 מיקרון יבש)

4.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

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

גדלי אריזות:

RAL כל גווני מניפת

מבריק

54%

כ- 11 מ"ר (50 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

4.5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

بالرش، يجف برسعة  اللمعان %90)، يطىل  دهان علوي صناعي المع (درجة 
وهو ذو قدرة مقاومة عالية للظروف الخارجية. مناسب لطالء الهياكل املعدنية، 
مناسب. بأساس  طالئها  بعد  وذلك  الفوالذ،  ومسطحات  الشاحنات 

دهان علوي المع أحادي الرتكيبة، لح�ية املعادن. رسيع الجفاف وذو مقاومة 
خارجية عالية. مخصص للطالء بالرش للمعدات الصناعية التي تتطلب عملية 
الفوالذ. ومسطحات  الشاحنات،  املعدنية،  الهياكل  مثل:  رسيعة،  طالء 

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع

54%

حوايل  11 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

رش، رش آيل  

4.5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع

46-47.5%

حوايل 10-9 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

فرشاة (لألسطح الصغ	ة فقط) رش، رش آيل  

4.5، 18 ليرت
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ייבוש מהיר לצביעת מתכות שונות,  דו-רכיבי, בעל  יסוד אפוקסי  צבע 
מקנה הגנה אנטיקורוזיבית מעולה עם עמידות טובה בתנאים סביבתיים 
קשים. מומלץ כצבע יסוד למערכות צבע דו-רכיבי. מיועד לצביעת פלדה 
מתאימה). שטח  הכנת  (לאחר  ופלב"מ  אלומיניום  ומגלוונת,  שחורה 

HB55 סיגמאפאסט 213אפוקסי
צבע יסוד וביניים אפוקסי דו-רכיבי, על בסיס ויניל פוליאמין, בעל 
עמידות גבוהה וייבוש מהיר. משמש כיסוד אפוקסי או כצבע לבניית 
אטמוספרית. בחשיפה  פלדה  למבני  מגן  ציפוי  במערכות  עובי 

במערכות  אנטיקורוזיבי  כציפוי  משמש  דו-רכיבי.  פוליאמיד,  אפוקסי  צבע 
לצביעה חדשה ואחזקה במבני מתכת, מיכלים, צנרת, מבנים ימיים, גשרים 
ותחנות כח. מתאים לשימוש באלמנטים המיועדים לטבילה או לחשיפה ימית.

אמרקוט 385אמרקוט 71
דו-רכיבי, רב תכליתי. משמש כציפוי  צבע אפוקסי פוליאמיד 
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.

אדום אוקסיד, אפור, אלומיניום, שחור

מט

55%

כ-5.5 מ"ר (100 מיקרון יבש)

הברשה, התזה, התזת איירלס

מארז 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

אפור, צהוב

מט

60±2%

כ-7.5 מ"ר (80 מיקרון יבש)

הברשה, התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

אדום אוקסיד

מט

51±3%

כ-10 מ"ר (50 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

מט

68±2%

כ-6.8 מ"ר (100 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

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

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أحمر أكسيد، رمادي، أملنيوم، أسود

غ	 المع

55%

حوايل  5.5 مرت مربع (100 ميكرون جاف)

فرشاة، رش، رش آيل  

عبوة 5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

رمادي، أصفر

غ	 المع

60±2%

حوايل 7.5 مرت مربع (80 ميكرون جاف)

فرشاة، رش، رش آيل  

عبوة 20 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أحمر أكسيد

غ	 المع

51±3%

حوايل  10 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

عبوة 20 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

MIO7035، RAL1013، RAL7035 ،أحمر أكسيد، أبيض، أسود

غ	 المع

68±2%

حوايل 6.8 مرت مربع (100 ميكرون جاف)

فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

عبوة 20 ليرت

دهان أفوكيس بولياميد، ثناº الرتكيبة، يستخدم كطالء ضد التآكل يف عمليات الطالء 
الجديدة أو لرتميم املبا² الفوالذية، الخزّانات، األنابيب، املبا² البحرية، الجسور ومحطات 
الطاقة، مناسب لالستخدام للمعدات املعدة للغمر يف املاء أو املعرضة ملياه البحر.

ذو   ،Íبوليام الفنيل  أساس  عىل  الرتكيبة،   ºثنا أفوكيس  ووسط  أساس  دهان 
طبقة  لتشكيل  أو  أفوكيس  كأساس  يستخدم  رسيع.  وجفاف  عالية  مقاومة 
سميكة يف عمليات الطالء لح�ية الهياكل الفوالذية املعرضة للظروف الجوية.

دهان أساس أفوكيس ثناº الرتكيبة، رسيع الجفاف لطالء املعادن املختلفة، يوفر ح�ية عالية ضد التآكل مع 
مقاومة عالية لظروف الطقس القاسية. ينصح به كدهان أساس يف عمليات الدهان ثنائية الرتكيب. مخصص لطالء 
الفوالذ األسود واملغلفن، األملنيوم والفوالذ املقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) (بعد تحض	 السطح بشكل مناسب).

دهان أفوكيس بولياميد، ثناº الرتكيبة، متعدد االستخدامات، يستخدم كطالء ضد التآكل يف الطالء الجديد ويف 
ترميم املبا² الفوالذية، ويف الطالء الخارجي للخزّانات، األنابيب، الجسور واملبا² البحرية. مناسب لالستخدام 
للمعدات املعدة للغمر يف املاء أو املعرضة للمواد الكي�وية أو الرطوبة أو تلك املعرضة ملياه البحر.



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

رمادي معد²

غ	 المع

45%

حوايل 7.5 مرت مربع (60 ميكرون جاف)

رش آيل  

عبوة 10 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

رمادي، أزرق - أخرض

غ	 المع

63±2%

حوايل 6.3 مرت مربع (100 ميكرون جاف)

فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

عبوة 20 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

رمادي

غ	 المع

62%

حوايل 8.3 مرت مربع (75 ميكرون جاف) فرشاة، رش، رش آيل  

رش، رش آيل

عبوة 10 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

رمادي

غ	 المع

62±4%

حوايل 8.3 مرت مربع (75 ميكرون جاف)

 رش، رش آيل  

عبوة 20 ليرت
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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 
.ISO 12944  לפי תקן c5- c4 קורוזיבית קשה ובתנאי אקלים קשים בדרגות

יסוד אפוקסי עשיר אבץ

סיגמאפאסט 302
צבע יסוד אפוקסי אבץ סיליקט דו-רכיבי.  מתאים לשימושים 
צביעה  צנרת,  פלדה,  קונסטרוקציות  צביעת  כגון  תעשייתיים 

חיצונית של מיכלים, תחנת כח וגשרים.

קתודית  הגנה  המקנה  אבץ  עשיר  דו-רכיבי,  אפוקסי  יסוד  צבע 
ומשלב תכונות הגנה של אפוקסי ואבץ מתכתי. מתאים לשימושים 
צנרת, פלדה,  קונסטרוקציות  צביעת  כגון  וימיים,  תעשייתיים 
ימיים. ומבנים  סיפונים  כח,  תחנות  מיכלים,  של  חיצונית  צביעה 

68G אמרקוט

אבץ סיליקט דיימטקוט 9
כיסוד  משמש  דו-רכיבי.   אנאורגני,  סיליקט  אבץ  צבע 
הכבדה,  בתעשייה  מתכת  במבני  לשימוש  אנטיקורוזיבי 

באוניות ובמבנים ימיים.

אפור מתכתי

מט

45%

כ-7.5 מ"ר (60 מיקרון יבש)

התזת איירלס

מארז 10 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

אפור

מט

62%

כ-8.3 מ"ר (75 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

מארז 10 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

אפור, כחול - ירוק

מט

63±2%

כ- 6.3 מ"ר (100 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

אפור

מט

62±4%

כ-8.3 מ"ר (75 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

دهان أساس أفوكيس ثناº الرتكيبة، غني بالزنك املعد²، يجمع الدهان بÍ مميزات الح�ية لراتنغات األفوكيس مع 
الح�ية الكاثودية وÑنح مقاومة عالية ضد تكون الصدأ، يستخدم كطالء ضد التآكل يف عمليات دهان األسطح املتواجدة 
ISO12944 بحسب معيار الجودة C5 و C4 يف بيئة قاسية تسبب التآكل ويف ظروف مناخية قاسية من املستويات

دهان أساس أفوكيس ثناº الرتكيبة، غني بالزنك Ñنح ح�ية كاثودية ويجمع بÍ مميزات 
الح�ية األفوكيس والزنك املعد². مناسب لالستخدامات الصناعية والبحرية، مثل طالء الهياكل 
الفوالذية، األنابيب، الطالء الخارجي للخزّانات، محطات الطاقة، السفن، واملبا² البحرية.

دهان أساس أفوكيس من سيليكات الزنك ثناº الرتكيبة. مناسب لالستخدامات الصناعية 
من طالء الهياكل الفوالذية، األنابيب، الطالء الخارجي للخزّانات، محطات الطاقة والجسور.

دهان من سليكات الزنك غ	 عضوي، ثناº الرتكيبة. يستخدم كأساس ضد التآكل 
لالستخدام يف املبا² املعدنية ويف الصناعات الثقيلة، يف البواخر ويف املبا² البحرية.



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

MR وتشكيلة RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع، غ	 المع - حريري

48%

حوايل  10 مرت مربع (48 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش

عبوة 1، 5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع

55±2%

حوايل  11 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

عبوة 5، 20 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع، غ	 المع - حريري

50%

حوايل  10 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

عبوة 5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع، متوسط اللمعان

58%

حوايل  11.6 مرت مربع (50 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش، رش آيل

عبوة 5، 20 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

المع، حريري

52±2%

حوايل  10 مرت مربع (52 ميكرون جاف)

 رش، رش آيل  

عبوة 18,5 ليرت

RAL כל גווני מניפת

מבריק, משי

52±2%

כ-10 מ"ר (52 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

מארז 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

RAL כל גווני מניפת

מבריק, מט-משי

50%

כ-10 מ"ר (50 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

MR וגווני מניפת RAL כל גווני מניפת

מבריק, מט-משי

48%

כ-10 מ"ר (48 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה

מארז 1, 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

RAL כל גווני מניפת

מבריק, חצי מבריק

58%

כ-11.6 מ"ר (50 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 5, 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

RAL כל גווני מניפת

מבריק

55±2%

כ-11 מ"ר (50 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 5, 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:
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צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר - אליפטי דו רכיבי, בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים 
קורוזיביים ובקרינת UV. משמש 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. 

אוניקרילנירוגלס
צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני, גמיש, מבוסס על שרפי פוליאוריתן אליפטי. 
כושר  ובעל   UV ובקרינת  חיצוניים  בתנאים  ביותר  גבוהה  עמידות  בעל 
הידבקות גבוה לכל סוגי המתכות, פלסטיק, PVC ובטון. לשימוש פנימי וחיצוני.

אוניספיד
כושר  בעל  ייבוש,  מהיר  פוליאוריתני,  דו-רכיבי  עליון  צבע 
ניתן  וחיצוני.  פנימי  לשימוש   ,UV בפני  עמיד  גבוה.  הידבקות 
וסוגי פלסטיק שונים. אלומיניום  מגולוון,  על פח  ישיר  ליישום 

המספקת  אנטיקורוזיבית  במערכת  פוליאוריתני,  עליון  צבע 
הגנה ועמידות באווירות קורוזיביות שונות, כגון מפעלים כימיים 

ופטרוכימים, מבני מתכת, מיכלים, צנרת ועוד.

450S/SG סיגמאדור 550אמרקוט
משמש  אליפטי-אקרילי.  פוליאוריתני,  דו-רכיבי  עליון  צבע 
הגנה  המספקות  אנטיקורוזיביות  במערכות  עליון  כצבע 

ועמידות באווירות קורוזיביות שונות.
עמידות גבוהה
מאוד לשחיקה

ייבוש מהיר
ניתן לבנות עובי
עד 100 מיקרון
בשכבה אחת

נירוגלס

دهان علوي  بوليؤريÖ بولياسرت – أليفاÔ ثناº الرتكيب، ذو قدرة مقاومة عالية جداً ضد الظروف التي تسبب التآكل وضد أشعة الشمس فوق 
البنفسجية UV. يستخدم كطالء علوي يف عمليات طالء األفوكيس-بوليؤريÖ, اللتي توفر ح�ية ومقاومة يف ظروف مختلفة ك� يف املصانع الكي�وية 
والبرتوكي�وية، املبا² الفوالذية، األنابيب، املبا² البحرية، الجسور، مسطحات الباطون والهياكل املعدنية  املختلفة. لالستخدام الداخيل والخارجي.

دهان علوي ثناº الرتكيبة بوليؤريÖ، رسيع الجفاف، ذو قدرة التصاق عالية، 
Ñكن  والخارجي.  الداخيل  لالستخدام  البنفسجية،  فوق  لألشعة  مقاومة 
البالستيك. أنواع  ومختلف  األملنيوم  املغلفن،  الصفيح  عىل  مبارشة  طالؤه 

دهان علوي ثناº الرتكيبة بوليؤريÖ، مرن، مكون من راتنجات البوليؤريÖ االليفاÔ. ذو 
مقاومة عالية جيداً للظروف املناخية واألشعة فوق البنفسجية وذو قدرة التصاق عالية 
بجميع أنواع املعادن، البالستيك، البي يف يس والباطون. لالستخدام الداخيل والخارجي.

البيئات  للتآكل ويوفر ح�ية ومقاومة يف  البوليؤريÖ، مضاد  دهان علوي من 
املبا²  والبرتوكي�وية،  الكي�وية  املصانع  مثل  التآكل،  تسبب  التي  املختلفة 

الحديدية، الخزّانات، األنابيب وغ	ها.

كطالء  يستخدم  اإلكرييل.   Ôاألليفا  Öالبوليؤري من  الرتكيبة   ºثنا علوي  دهان 
علوي يف عمليات الطالء ملقاومة التآكل، وهو يوفر ح�ية ومقاومة يف الظروف 

املختلفة التي تسبب التآكل.



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

جميع األلوان من تشكيلة ن	الت

المع، غ	 المع

57±2%

حوايل  5.7 مرت مربع (100 ميكرون جاف)

فرشاة، رولر، رش، رش آيل  

عبوة 1، 5 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

غ	 المع، حريري

65±2%

حوايل 5.2 مرت مربع (125 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش 

عبوة 5 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

RAL جميع األلوان من تشكيلة

حريري

80%

حوايل  6.7 مرت مربع (120 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش 

عبوة 5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

MIO تشكيلة األملنيوم وتشكيلة ،RAL جميع األلوان من تشكيلة

متوسط اللمعان

87±2%

حوايل  8.7 مرت مربع (100 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش، رش آيل 

عبوة 20 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أسود

غ	 المع

75%

حوايل  3 مرت مربع (250 ميكرون جاف)

 رش، رش آيل 

عبوة 20 ليرت

שחור

מט

75%

כ-3 מ"ר (250 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

מארז  20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

חצי מבריק

87±2%

כ-8.7 מ"ר (100 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

MIO מניפת אלומיניום ומניפת ,RAL כל גווני מניפת RAL כל גווני מניפת

מט, משי

65±2%

כ-5.2 מ"ר (125 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה

מארז 5 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

כל גווני מניפת נירלט

מבריק, מט

57±2%

 כ-5.7 מ"ר (100 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 1, 5 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

RAL כל גווני מניפת

משי

80%

כ-6.7 מ"ר (120 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה

מארז 5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

ם
ביי

כי
-ר

דו
ון 

לי
 ע

וד
ס

י י
בע

צ

45

משמש  מים.  בסיס  על  דו-רכיבי  אפוקסי  עליון  יסוד  צבע 
לצביעה פנימית של משטחי בטון, פלדה צבועה וטיח. מתאים 
והמיקרואלקטרוניקה. התרופות  המזון,  בתעשיית  לשימוש 

EP5100
צבע יסוד עליון אפוקסי דו-רכיבי, סביל שטח ורב מוצקים. מקנה הגנה 
ועמידות טובה בתנאים קורוזיביים קשים. מיועד  אנטיקורוזיבית מעולה 
לצביעת מתכת חדשה וישנה, כולל על גבי חלודה יציבה ופלדה מגולוונת.

אפוקסי כל

מתאים  עובי.  רב  דו-רכיבי,  פחמים),  (זפת  אפוקסי  צבע 
מיכלי  צנרת,  צביעת   - כגון  וימיים,  תעשייתיים  לשימושים 

אחסון נפט גולמי, תחנות כח וכו'.

78HBC אמרקוט
כיסוד  משמש  דו-רכיבי.  פוליאמיד,  אפוקסי  ועליון  יסוד  צבע 

ועליון לצביעה פנימית על משטחי פלדה, ברזל מגולוון ובטון.

אמרלוק 400Cאפוקל 331
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 أساس وعلوي من األفوكيس ثناº الرتكيبة عىل أساس املاء. يستخدم للطالء 
يف  لالستخدام  مناسب  والجص.  املطيل  الفوالذ  الباطون،  ملسطحات  الداخيل 

مصانع االغذية، األدوية وااللكرتونيات الدقيقة.

كأساس  يستخدم  الرتكيبة.   ºثنا األبوكيس  بولياميد  من  وعلوي  أساس  دهان 
وكطالء علوي للطالء الداخيل عىل مسطحات الفوالذ، الحديد املغلفن والباطون.

دهان أساس وعلوي من االفوكيس ثناº الرتكيبة، سهل التطبيق وغني باملواد الصلبة. 
يوفر ح�ية عالية ضد التآكل ومقاومة ممتازة يف ظروف التآكل القاسية. مخصص 
املغلفن. والفوالذ  الثابت  الصدأ  فيها عىل  ¤ا  والقدÑة،  الجديدة  املعادن  لطالء 

دهان أفوكيس متعدد الرتكيبة، سهل التمدد ومتعدد الس�كة، يستخدم كمضاد التآكل يف 
مناسب  وغ	ها.  الباطون  مبا²  املعدنية،  املبا²  يف  الطالء  ولتجديد  الجديد  الطالء 
لالستخدام يف املعدات املخصصة للغمر وألي سطح معرض للبلل، الرطوبة أو ملياه البحر.

مناسب  الس�كة.  متعدد  الرتكيبة،   ºثنا الفحمي)،  (القطران  أفوكيس  دهان 
لالستخدامات الصناعية والبحرية، مثل – طالء األنابيب، خزّانات النفط الخام، 

محطات الطاقة وغ	ها. 



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ	 المع

68±3%

حوايل  1.7 مرت مربع (400 ميكرون جاف)

رش آيل 

20 ليرت

طالء منتفخ أحادي الرتكيبة ملقاومة الن	ان. يستخدم كتغطية رقيقة للمحافظة 
عىل املبا² املعدنية ضد الحرائق السليولوزية. 

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية كغم:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض

غ	 المع

72±2%

حوايل 1 مرت مربع (500 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش آيل 

25 كغم

اسيتات  أساس  عىل  راتنجات  عىل  يحتوي  املاء،  أساس  عىل  منتفخ  طالء 
تغليفه  Ñكن  البناء.  فوالذ  يف  الحريق  ضد  للوقاية  وامليالنيم  البوليونيل 

واملحافظة عليه باستخدام طبقة علوية تصميمية.

اللون:

:ºاملظهر النها

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

شبه أبيض

رش متجانس

حوايل  217 مرت مربع / طن (15 ملم)

 رش 

20 كغم

منتج أحادي الرتكيبة عىل شكل مسحوق، عىل أساس الفرميكوليت والجبص، 
من  املصنوعة  الهياكل  يف  الن	ان  ضد  عالية  مقاومة  خفيفة  طبقة  عرب  يوفر 
وغ	ها. التهوئة  قنوات  األسقف،  املعدنية،  األرضيات  والباطون،  الفوالذ 

לבן

מט

68±3%

כ-1.7 מ"ר (400 מיקרון יבש)

התזת איירלס

20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן

מט

72±2%

כ-1 מ"ר (500 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזת איירלס

25 ק"ג

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לק"ג: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן שבור

התזה מונוליטי

כ-217 מ"ר / טון (15 מ"מ)

התזה

20 ק"ג

גוון:

גימור:

כושר כיסוי: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:
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דק  כציפוי  משמש  אש.  בפני  להגנה  חד-רכיבי  תופח  ציפוי 
להגנת מבני מתכת בפני אש צלולוזית. 

549FM סטילגארדCAFCO 300
המספק  וגבס,  ורמיקוליט  בסיס  על  אבקתי,  חד-רכיבי  מוצר 
מפלדה  לאלמנטים  אש  בפני  יעילה  עמידות  מינימלי,  בעובי 

ומבטון, רצפות מתכת, גגות, תעלות אוורור וכו'.

CAFCO WB3
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.



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

شفاف، أملنيوم، أسود

غ	 المع، المع

%45-38 (بحسب اللون)

حوايل  18-15 مرت مربع (25 ميكرون جاف)

 رش، رش آيل 

5 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أملنيوم

حريري

45±2%

حوايل 18 مرت مربع (25 ميكرون جاف)

فرشاة، رش، رش آيل 

5 ليرت

درجة.   300 حتى  حرارة  يتحمل  املعادن،  لح�ية  الرتكيبة  أحادي  دهان 
مخصص لطالء الفوالذ، املعادن املغلفنة واالملنيوم، دون الحاجة لطالء أساس. 

مناسب للحفاظ عىل املداخن، األفران واملعدات االلكرتونية.

درجة.   540 حتى  للحرارة  مقاوم  الرتكيبة  أحادي  سليكو²  أملنيوم  دهان 
الخزّانات،  املداخن،  لطالء  مخصص  املعادن.  عىل  للمحافظة  كطالء  يستخدم 

األنابيب والقطع املعدنية.

שקוף, אלומיניום, שחור

מט, מבריק

38-45% (בהתאם לגוון)

כ-15-18 מ"ר (25 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

5 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

אלומיניום

משי

45±2% 

כ-18 מ"ר (25 מיקרון יבש)

הברשה, התזה, התזת איירלס

5 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:
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צבע חד-רכיבי להגנה על מתכת, עמיד בחום עד 300 מעלות. 
מיועד לצביעת פלדה, גילוון ואלומיניום, ללא צורך בצבע יסוד. 

מתאים להגנה על ארובות, תנורים וציוד אלקטרוני.

סיליקול

878HS אמרקוט
צבע אלומיניום סיליקוני חד-רכיבי עמיד בחום עד 540 מעלות. 
ארובות,  לצביעת  מיועד  מתכת.  על  להגנה  כצבע  משמש 

מיכלים, צנרת וחלקי מתכת.



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض، رمادي لؤلؤي

غ	 المع

58%

حوايل 3.9 مرت مربع (150 ميكرون جاف)

رش، رش آيل 

عبوة 20 ليرت

دهان أفوكيس فينويل ثناº الرتكيبة، متغ	 الس�كة. يستخدم كتغطية ح�ية 
الباطون  طالء  للخزّانات،  الداخيل  للطالء  القاسية،  املناخية  الظروف  يف 
والغمر. الكي�وية  املواد  ضد  للح�ية  حاجة  هناك  تكون  وعندما  واملعدن، 

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

شبه أبيض، وردي، رمادي

حريري

 68±2%

حوايل 6.8 مرت مربع (100 ميكرون جاف)

 فرشاة، رولر، رش، رش آيل 

عبوة 20 ليرت

دهان تغطية افوكيس فنيويل - نوفوالك، ثناº الرتكيبة. يستخدم كطالء داخيل 
األح�ض  املرققة،  واملحاليل  املذيبات  تخزين  املواد،  مختلف  حفظ  لخزّانات 

العضوية، الدهون، الكحول وغ	ها.

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أخرض، بيج، شفاف

المع

100%

حوايل  3.3 مرت مربع (300 ميكرون جاف)

 رش آيل 

عبوة 20 ليرت

مرققات.  عىل  يحتوي  ال  الرتكيبة.   ºثنا نوفوالك،  فينويل  أفوكيس  طالء 
يستخدم كطالء داخيل لحاويات تخزين النفط الخام حتى حرارة 90 درجة.
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נובגארד 840
ציפוי אפוקסי פנולי נובולק, דו-רכיבי. נטול מדללים. משמש כציפוי 
פנימי של מיכלים לאחסון נפט גולמי בטמפ' של עד 90 מעלות.

כציפוי להגנה  עובי. משמש  רב  דו-רכיבי,  פנולי  צבע אפוקסי 
בטון  ציפויי  מיכלים,  של  פנימי  לציפוי  קשים,  חשיפה  בתנאי 
טבילה. ותנאי  לכימיקלים  עמידות  נדרשת  כאשר  ומתכת, 

90S פנגארד 965אמרקוט
ציפוי אפוקסי פנולי נובולק, דו-רכיבי. משמש לציפוי פנימי 
של מיכלים לאחסון מגוון גדול של חומרים, אחסון מדללים 
ועוד. אלכוהולים  שמנים,  אורגניות,  חומצות  וממסים, 

לבן, אפור פנינה

מט

58%

כ-3.9 מ"ר (150 מיקרון יבש)

התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

לבן שבור, ורוד, אפור

משי

68±2%

כ-6.8 מ"ר (100 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

ירוק, קרם, שקוף

מבריק

100%

כ-3.3 מ"ר (300 מיקרון יבש)

התזת איירלס

מארז 20 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:



اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت: حوايل  2.5 مرت مربع (400 ميكرون جاف) – 400 ميكرون جاف %54 مواد صلبة يكفي 1.4 مرت مربع

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أحمر، أزرق، أسود

غ	 المع

2%±54

 فرشاة، رولر، رش، رش آيل 

5، 18 ليرت

اللون:

:ºاملظهر النها

املواد الصلبة:

قدرة التغطية باللرت:

طريقة التطبيق:

حجم العبوة:

أبيض، أصفر

غ	 المع

50-55%

حوايل  2 مرت مربع (250 ميكرون جاف) 

 فرشاة، رولر، رش

5، 18 ليرت

دهان مخصص لطالء أحجار حواف الطرق واألرصفة، رسيع الجفاف ومقاوم 
الرصاص والكرومات. مناسب للطالء عىل  الخارجية. ال يحتوي عىل  للظروف 

الباطون، االسفلت وحجارة الرصف.

دهان اكرييل للتخطيط عىل الطرق، حاصل عىل معيار الجودة االرسائييل تيكن 935 قسم 1، مصادق عليه من السلطة الوطنية 
لألمان عىل الطرق واللجنة بÍ الوزارية التابعة لسلطة املواصالت. رسيع الجفاف، يقاوم القشط العايل وهو واضح يف ظروف الرؤية 
الصعبة. مناسب لتخطيط الطرقات والشوارع املغطاة باألسفلت – خطوط املشاة، حواف الطرق، مواقف السيارات وغ	ها.
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אדום, כחול, שחור

מט

2%±54 

הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

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

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

מהיר  ייבוש  בעל  ומדרכות,  שפה  אבני  לצביעת  ייעודי  צבע 
מתאים  וכרומטים.  עופרת  נטול  חיצוניים.  בתנאים  ועמידות 

ליישום על בטון, אספלט ואבן משתלבת.

פורמולה

לבן, צהוב

מט

50-55%

כ- 2 מ"ר (250 מיקרון יבש)

הברשה, גלילה, התזה

5, 18 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר: 

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

צבע אקרילי לסימון דרכים, נושא תו תקן ישראלי 935 חלק 1, מאושר החבר 
הלאומית לדרכים והועדה הבין משרדית של משרד התחבורה. בעל ייבוש מהיר, 
ובולט בתנאי שטח קשים. מתאים לסימון כבישים  עמיד בפני שחיקה גבוהה 
ועוד. חנייה  מגרשי  כבישים,  צידי  חצייה,  מעברי   - אספלט  מצופים  ודרכים 

פורמולה 1
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אבץ סיליקט דיימטקוט 9

אוניאור

אוניאור על בסיס מים

אוניספיד

אוניקריל

אונירלק

אונירלק על בסיס מים

אלטק ויולט

400C אמרלוק

אמרקוט 385

450S אמרקוט

68G אמרקוט

אמרקוט 71

78HBC אמרקוט

878HS אמרקוט

90S אמרקוט

אפוקל 331

257NL אפוקסי

HB55 אפוקסי

אפוקסי כל

אפוקסי מבריק לרצפות

עמ׳ 43

עמ׳ 28, 31

עמ׳ 28, 31

עמ׳ 44

עמ׳ 44

עמ׳ 28, 31

עמ׳ 28, 31

עמ׳ 6

עמ׳ 45

עמ׳ 42

עמ׳ 44

עמ׳ 43

עמ׳ 42

עמ׳ 45

עמ׳ 47

עמ׳ 48

עמ׳ 45

עמ׳ 38

עמ׳ 42

עמ׳ 45

עמ׳ 38

עמ׳ 38

עמ׳ 22

עמ׳ 22

עמ׳ 34

עמ׳ 8

עמ׳ 8

עמ׳ 6

עמ׳ 23

עמ׳ 23

עמ׳ 16

עמ׳ 20

עמ׳ 15

עמ׳ 15

עמ׳ 36

עמ׳ 40

עמ׳ 40

עמ׳ 43

עמ׳ 7

עמ׳ 40

עמ׳ 20

עמ׳ 40

אפילק

אפקט הקטיפה

אפקט צבע טיח

אקריליק

בונד 400

גבס לבן

גולד בונד

דונה פרנצ'סקה

דונה רפאלה

היפרסיד

ווגה

וונדרספיד

וונדרקריל

טופגג

יסוד אוניקוט עשיר אבץ

יסוד אנטי ראסט

יסוד אפוקסי עשיר אבץ

יסוד לכל

יסוד מהיר ייבוש

יסוד מקשר לצבעוני

יסוד פנולי 503

לפי א׳-ב׳אינדקס מוצרים
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עמ׳ 27

עמ׳ 26

עמ׳ 26
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עמ׳ 44
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עמ׳ 43

עמ׳ 35

עמ׳ 47

עמ׳ 35

עמ׳ 36

עמ׳ 41

עמ׳ 41

עמ׳ 38

עמ׳ 49

יסוד ראשון סינטטי

לזור

לזור על בסיס מים

לכה מים

לכה פוליאוריתנית

מיקרו פריימר

FR900 מעכב בעירה

מקסימו (משחה)

מרק קיר גמיש

נובגארד 840

נירוגלס

נירוטקס

נירוסיל סופר

נירופלסט

נירוקיט

EXTRA 100 נירוקריל

EXTRA 2000 נירוקריל

EXTRA WHITE 2000 נירוקריל

EXTRA נירוקריל

EXTRA WHITE נירוקריל

נירוקריל אנטי בקטריאלי

EXTRA נירוקריל לאמבט

EXTRA נירוקריל משי

BRUSH סהרה

סופר גמיש חלק

סופר גמיש טקסטורה

סופר מגן לעץ

סופר נייטרלי

סופר פלוס

סטוקו ונציאנו

549FM סטילגארד

סיגמאדור 550

סיגמאפאסט 213

סיגמאפאסט 302

סילוקיט

סיליקול

סיליקון סניטרי

סילקו 100

עליון DTC מולטילק

עליון מהיר ייבוש

פוליאוריתן לרצפות

פורמולה
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פורמולה 1

פנגארד 965

פרוסיד

 פרוסימו

S פריימר

X פריימר

פריימר לרצפות

פרפקט לגבס

קירולית 66

קלין דק

קסיופאה

BRUSH קריסטל

רוק בונד

שליכט אקרילי בגר

שליכט צבעוני EXTRA טראצו 

G1 נטורה EXTRA שליכט צבעוני

G2 נטורה EXTRA שליכט צבעוני

G3 נטורה EXTRA שליכט צבעוני

M100 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

M150 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

M200 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

M250 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

M300 קלאסי EXTRA שליכט צבעוני

שמן מגן לדק

שפכטל לעץ

CAFCO 300

CAFCO WB3

CASA NOVA - טיט אקרילי

CASA NOVA - פוליאוריתן לקירות חוץ

DTM חלק

DTM חלק על בסיס מים

DTM מגורען

DTM מטאל ראסט

DTM רקוע

EP5100

F333

SKETCH PAINT

המשךאינדקס מוצרים





וב-ב-www.nirlat.com   |  חפשו אותנו ב-
1700-500-004 יועץ הצביעה שלך 

דיזיין סנטר (מול קניון איילון) קומה תחתונה רח' הלח"י 2, בני ברק

מרכז נירלט להשראה בצבע

במרכז נירלט
תוכלו לקבל השראה,

הדרכה וייעוץ חינם
לצביעת ביתכם,

ולהתרשם ממגוון רחב
של גוונים, טקסטורות

ותצוגות מוחשיות.
מחכים לראותכם!

עומדים לפני צביעה
או שיפוץ הבית?

רוצים ליצור תכנית
צבע ייחודית לכם?




