אפקט חלודה
אפקט דקורטיבי במראה חלודה (מורכב משני חלקים בגוון ברונזה וחום לשימוש בו זמני)

תכונות :אפקט המורכב משני חלקים בגוון ברונזה וחום לשימוש בו זמני.מוכן לשימוש על בסיס מים לקירות פנים .ידידותי לסביבה
ולמשתמש.
שימושים :אפקט במראה חלודה הנוצר מיישום לחילופין של החלק הכהה החום וחלק הברונזה הבהיר .יישום מהיר בשכבה אחת על
קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי
נתונים טכניים:
קוד מוצר:
( 739501400150בנוי משני מוצרים)
נראות:
אפקט חלודה אוטנטי
כושר כיסוי מחושב* 9-10 :מ"ר לליטר (של סה"כ שני החלקים) על משטחים חלקים
דילול :הצבע מוכן לשימוש
ניקוי כלים :מים
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** 1 :שעה| ייבוש סופי 48 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 0.75ליטר ברונזה

 60יחידות

 0.75ליטר חום

הכנת השטח ומערכת הצבע :נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאריות לכלוך ואבק וצבעו על צבע אקרילי .אם התשתית היא סיד
רופף ומתנגב ,יש לצבוע בונדרול סופר .יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י  1920חלק  1ו.2 -
אופן צביעה:
לקבלת המראה הרצוי:
בחשו היטב את הצבע בכל אחת מאריזות הצבע (צבע חום ,צבע ברונזה) לפני השימוש ,ומדי פעם במהלך הצביעה .בזכות טכנולוגיה
מתקדמת הצבעים אינם מתערבבים זה בזה וניתן להשתמש באותה מברשת מבלי צורך לנקותה קודם .לפניכם מספר אפשרויות יישום:
מראה חלודה גסה -טבלו מברשת  "3באריזת צבע חום מרחו את הצבע בכיוון אנכי  -מלמעלה למטה .מומלץ לעבוד במקטעים (חצי מטר
– מטר) ע"מ שהצבע החום לא יתייבש  ,טבלו את המברשת בגוון הנחושת ,וצבעו 'בנגיעות' במרווחים לא אחידים .ב חשוב להקפיד על
תנועות אורכיות בלבד ,ולטשטש מדי פעם את המעברים בין הפסים.
מראה חלודה עדינה  -טבלו מברשת  "3באריזת צבע חום ומרחו על גבי הקיר בצורה לא אחידה (איקסים או פסים) .מומלץ לעבוד
במקטעים (חצי מטר – מטר) ע"מ שהצבע החום לא יתייבש ,טבלו ספוג ויסקוזה בגוון הנחושת ,ועברו על הקיר הצבוע בתנועות מעגליות.
הקפידו להסיר עודפי צבע מהספוג לפני המריחה על הקיר.
מראה חלודה פראית  -עבדו כל פעם על מקטע של כ  1מ"ר .צבעו לסירוגין פס אורך בגוון החום ,ופס אורך בגוון הנחושת ,זה לצד זה .מדי
פעם טשטשו את החיבורים בין הפסים .המשיכו כך את המקטעים הבאים .התרחקו מדי פעם מהקיר כדי לבחון את הצביעה ולטשטש את
החיבורים בין מקטעי הצביעה השונים .ניתן להמשיך ולהוסיף מכל אחד מהגוונים באופן לא אחיד עד לקבלת המראה הרצוי.
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אפקט חלודה
אם רוצים ליישם על שטח מחוספס יש להחליק את השטח עם מגיק בונד סופר,ליישם שכבה של בונדרול סופר ולאחר ייבוש שכבה של
אפקט החלודה.
הערות:
אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום .למניעת פיצוצים וסדקים.
הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר.
מומלץ לבצע דוגמה של מקטע בגודל  1מ"ר אישור המראה המתקבל וכניסיון ליישום.
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבוד ה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום
מקורה ומאוורר מתחת ל  35מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :הצבע אינו למאכל ,הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות.
הרחיקו מהישג ידם של י לדים .הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה .את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות
).
(
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל 10 -והלחות היחסית מעל  .85%אסור לערבב חומר זה עם
חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התו צאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש .על המשתמש
לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום
המוצר .הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא
הודעה מוקדמת.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר .מקובל
להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.
** ב 25 -ו 65% -לחות יחסית.
מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות ,בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ,ISO 9001
 ISO 14001 ,ISO 18001ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון. *6477:
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