
 
 
 

יש להימנע ממגע החומר בעור, בעיניים או משאיפתו. במידה וחשים לא טוב, יש   .היטב המקום את וררוולא מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן ת. עופר מכיל אינו החומר :ובריאות בטיחות זהירות מצעיא

. רפואי לייעוץ ולפנות מיםזור במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרהלפנות מיד למרכז רפואי קרוב. במקרה של בליעת החומר, אין להקיא אלא לשתות מים. 
 ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין :כלליות הערות . נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב אין. היטב סגורה האריזה את לשמור יש
. מרומזת או מפורשת, כללית כאחריות זאת לפרש אין  .ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע , בדיקות על מבוססים , כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל

 הודעה מוקדמת.. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו
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 תיאור המוצר
, תרסיס הצבע קל ונוח לשימוש. עץ, מתכת, טיח, בטון וכו'לצביעת צבע ספריי 

 .פנימי וחיצונילשימוש רחב של גוונים ניתן להשיג במגוון . מהיר ייבוש

 

 הכנת השטח

משטח צבוע . מלכלוך, שומנים או חלודהיש לנקות היטב את פני השטח 
השטח צביעה יש לוודא שפני תחילת ה. לפני מומלץ ללטש קלות לפני צביעה

 יבשים לחלוטין. נקיים ולצביעה  יםהמיועד

 יישום הוראות

מרחק של יש לרסס מ. כדקה כללפני תחילת היישום, יש לנער היטב את המי
. ליצירת בשכבות צבע דקות עד לקבלת כיסוי מלאס"מ מפני המשטח  12 -כ

הימנע מצביעת יש ל. דקות 10לאחר יש לחזור על הפעולה  כיסוי אחיד ומלא
את  לשקשק ישבין צביעת שכבה לשכבה. לייבוש יש להמתין . שכבה עבה

למניעת סתימה  .צבע של אחידה שכבה לקבל כדיב היישום לאורךהמיכל 
וללחוץ כלפי מטה  יש להפוך את המיכל בתום השימוש והתייבשות המוצר, 

 .צבע ללא אוויר ליציאת עד על הלחצן

 

 הוראות ניקוי 

למניעת הכתמה של  השטחים הסמוכים לשטח המיועד לצביעה, מומלץ                  
 להשתמש במסקינג טייפ כהפרדה והגנה. 

  

 

 גימור

 מבחר גווני ספריי צבע  גוון:
 מבריק גימור:

 נתונים טכניים

שרף אלקידי, פיגמנטים בעלי עמידות  מכיל:
 זהירות! דליק. -חיצונית, ממסים 

 .צלזיוסמעלות  0 :הבזקנקודת 
 מ"ל. 000מ"ר למיכל של  3 -כ כושר כיסוי:

 

 הערות

מיכל לחץ: הגן משמש ישירה, מנע  -זהירות 
מעלות. אין לנקב  20חשיפה לטמפרטורות מעל 

או לשרוף, גם לאחר ריקון המיכל. אין לרסס על 
אש פתוחה או על חומר מלובן. אין להשליך 

 לאשפה לפני ריקון מוחלט.

 

 זמני ייבוש

 דקות 10-12 :התזות ביניים -ייבוש למגע
 שעה  ייבוש סופי:  
 .(מעלות צלזיוס 10בתנאי אקלים של )

 אחסנה

 מוצל.סגור, במקום קריר ו במיכל חודשים 10

 אריזות

 .(גרם 110) מ"ל 000

 


