
 

 לייעוץ ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה .היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן. עופרת מכיל אינו החומר: ובריאות בטיחות זהירות אמצעי
 לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות  אין: כלליות הערות  .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים  עם  לערבב אין .ילדים של ידם מהישג ולהרחיק  מהידית לתלותה לא ,היטב סגורה  האריזה את  לשמור יש  .רפואי
 או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין. ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת

 . מוקדמת הודעה  ללא  הנתונים את לשנות או לעדכן  הזכות את לעצמנו שומרים אנו .לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו .  מרומזת
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 תיאור המוצר 
מסיר צבע, המסיר במהירות ובעוצמה לכות אקריליות, לכות שרף סינטטיות,  

, צבעי לטקס וציפויים  ים אקרילייםצבע, זיגוג, )צבעים על בסיס ממס( שמן צבעי
  - ואפוקסי  פוליאורתן  צבעי  להסרת גם מתאים מסויימים במקרים דומים. 
 מקדימה על שטח קטן.  דיקה יצוע ב וב (  שעות  3-כ)  יותר  ארוכה  חשיפה  דרושה 

ניתן לשימוש על גבי משטחים העשויים מעץ, מתכת ואבן. עבור משטחים   
, כגון פלסטיק, יש ליישם ראשית על שטח קטן לצורך בדיקת  לממסיםהרגישים 

 התגובה של המשטח לחומר. 
 החומר מגיע במרקם של ג'ל וניתן ליישמו על משטחים אופקיים ואנכיים כאחד. 

 

 יישום הוראות

יש למרוח את החומר  על המשטח הרצוי באמצעות מברשת או מרית  
. יש להשאיר את החומר על גבי המשטח, עד אשר השכבה  או רולר   )שפכטל(

   (."זמני תגובה"ראה סעיף דקות ) 15-45הצבועה מתרככת. זמן התגובה נע בין 
במשטחים הצבועים בחומרים עמידים במיוחד, יש לכסות את המשטח ביריעת  

פלסטיק ולהשאיר למספר שעות. יש להגן על האיזורים המטופלים במסיר  
 הצבע מקרני שמש ישירות. 

על משטחים שכנים שאינם מיועדים להסרת צבע, יש להגן, על מנת  חשוב! 
 ת כיסוי ביריעה. שלא יפגעו מחומר מותז, באמצעו

טל  כ, תוך שימוש בשפ ת שכבת הצבע שהתמוססה באופן חלקייש להרים א 
בהתאם לתקנות   שכבות הצבע המוסרות למיכל ולטפל בהן גירוד, לאסוף את

לטיפול בפסולת מיוחדת )צבעים ולכות(. יש לנקות את כל השטחים שטופלו  
 בהרבה מים.

 

 ניקוי

   מיד לאחר השימוש. יש לנקות במים  כלים

 

  

 

 

 נתונים טכניים

 גרם לס"מ מעוקב.  1.0 -כ: צפיפות
 . מוכן לשימוש  דילול: 

 מ"ר./    גרם  300-600 -כ   : כמות נדרשת
 

 הוראות בטיחות 

,  מניצוצות, חום ממקור  הרחק! דליק חומר !  זהירות
 .  אסור   העישון.  חמים ממשטחים   או גלויה  מלהבה 

  אין. היטב  מאוורר  במקום  או בחוץ  רק השתמש 
 . האדים את לשאוף 

  או  לנמנום  לגרום עלול . בעיניים חמור  לגירוי  גורם
  לגרום  עלולה  ונשנית חוזרת חשיפה . לסחרחורת

  בתווית  לעיין  יש. העור  של  להיסדקּות  או  ליובש
 . השימוש  לפני  הבטיחות בגיליון  או הבטיחות 

 

  זמני תגובה  

 דקות.  5-15 צבעים סינטטיים: 
 דקות.  15-45 צבעים וציפויים אקריליים: 

שעות )יש לבצע   3דקות עד   30 צבעים דו רכיביים: 
 תחילה, בדיקה על משטח קטן(. 

 
 

 אחסנה 

 ויבש. , מוצל  חודשים בדלי סגור, במקום קריר  36

 אריזות 
 ליטר  2.5

 


