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 תיאור המוצר:

 .UV. שמן מגוון המדגיש את יופיו הטבעי של העץ תוך הגנה מקסימלית בפני לחות וקרינת  שמן שקוף או מגוון לחידוש עץ חיצוני

 

 נתונים טכניים:

 מגוון רב של גוונים מוכנים גוון: 

 משי/מט ברק:

 ללא דילול , מים לניקוי דילול/ניקוי כלים: 

 ליטר בשכבה אחת )תלוי בסוג העץ ןספיגתו(  /"רמ 10-15 כושר כיסוי מחושב תיאורטי*: 

 : C˚10-30טמפרטורת הסביבה )בזמן היישום(

 :)C º25 – 20' של בטמפ)זמן ייבוש 

 למגע שעות 2-4
 בין שכבות דקות 20-30

 סופי שעות 48

 חודשים C20-25 :12˚ של' בטמפ מדף חיי

 מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.*

 תכונות מיוחדות:
 
 קל ליישום -

 טבעי מראה -

 .והלחות הטמפרטורה תנודות השפעת תחת דפורמציה, מכני נזק, שחיקה, זיהום: מפני מלאה הגנה -

 

 שימוש מומלץ:

 דלתות  -

 חלונות -

 גדרות -

 רהיטים / ריהוט לגן -

 דלתות -

 דק -

 

 שיטת הצביעה/דילול:

 צלזיוס מעלות 3 של מינימלית להיות חייבת האזור טמפרטורת. צפוי גשם כאשר אוC˚8 ל  מתחת בטמפרטורה לצבוע לא חיצונית בצביעה
 על מומלץ לא אשר, אחרים חומרים עם יםמעורבב להיות צריכים לא אפולק של החומרים. היחסית הלחות ברמת באוויר הטל נקודת מעל
 .כהלכה מוכן והמשטח לשימוש מיועד שהמוצר ודא. השימוש בצבע צריך להיות רק על פי מפרט. שלנו המפעל ידי

 אופן הצביעה מדלל אחוז דילול בנפח
 הברשה  ללא 

 רולר מים 10-15%

 ריסוס  מים 20-30%
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 ערבוב:
 חלק) הבסיס לרכיב"( ב" חלק)המקשה את הוסף .הצבע מערכת של ונכון טוב  ליישום ביותר חיוני הוא המוצר רכיבי של מתאים ערבוב

 .עורבבו שלא רכיבים שום יישארו שלא מנת על מכני מיקסר י"ע ביסודיות  יעורבבו הרכיבים שכל חשוב .יסודית בצורה וערבב"( א"

 אריזה:

 ליטר  4.5

 

 הכנת שטח:
 

 וניסיון ידע ובעלי מקצוע לאנשי המיועדים כללית הכוונה מתוך ניתנים הם. מסוימים מוצר או לחומר משויכים אינם, שלהלן השטח הכנת פרקי :הערה
 לפני מומלץ. מיועד הוא להם ולשימושים לתשתית המוצר התאמת את, הנדרש השטח הכנת סוג את לוודא המשתמש באחריות .המערכות ביישום
 .הטכנית המחלקה עם ודאות אי או שאלה בכל ולהתייעץ הרלוונטיים המבואות בפרקי לעיין היישום

 : כללי
 המאפשרים, ונקיים יציבים שטח פני ליצור היא המטרה. הרבה חשיבותה כן ועל הציפוי של החיים אורך את רבה במידה שקובעת היא השטח הכנת

 להסיר יש .רופפים אזורים או חלקים וללא יציבים, יבשים, נקיים להיות חייבים, השטח פני .לתשתית המערכת של קיימה ובת טובה אדהזייה-הדבקות
 . השטח לפני הציפוי הדבקות את להבטיח מנת על אחר זר חומר וכל מלחים, לכלוך, אבק, שמנים של שאריות כל מלא באופן

 :צבוע לא חדש עץ

 . רופפים וחלקיקים שומנים,  אבק,  מלכלוך השטח את היטב לנקות יש (1

 הליטוש אבק את ולנקות 0 לטש בנייר העץ את ללטש יש (2

 מלא לייבוש להמתין,  ראשונה שכבה לצבוע יש (3

 הליטוש אבק את ולנקות 0 לטש בנייר נוספת פעם ללטש יש (4

 . נוספת שכבה לצבוע יש (5
 :צבוע ישן עץ

 . רופפים וחלקיקים שומנים,  אבק,  מלכלוך השטח את היטב לנקות יש (1

 הליטוש אבק את ולנקות 0 לטש בנייר העץ את ללטש יש (2

 מלא לייבוש להמתין,  ראשונה שכבה לצבוע יש (3

 . נוספת שכבה לצבוע יש (4
 

 שכבות צבע. להגנה טובה יותר מומלץ להשתמש בגוונים כהים. 3ביישום חוץ יש ליישם לפחות 
 

 טיחות ואחריות:ב

 :בטיחות
 אחר לעקוב, זהירות באמצעי לנקוט יש, לפיצוץ או לשרפה לגרום, לבריאות מסוכנים להיות יכולים אפולק במוצרי מוטעים וטיפול ששימוש כיוון

 .המוצר של ההתקשות או הייבוש מהלך כדי ותוך בחומר והשימוש האחסון במהלך זמן בכל היישום הנחיות אחר ולמלא הבטיחות הוראות

 אחריות:
, מוגבל יהיה החברה למוצרי ביחס הסחורה רוכש של היחיד והשיפוי אפולק של הבלעדית חובתה. יצור פגמי וללא תקינים שמוצריה לכך ערבה אפולק

 בסכום הסחורה רוכש חשבון של בזיכוי או, זו אחריות הגדרת תחת נופל שאינו במידה המוצר את להחליף באם אפולק של דעתה לשיקול ונתון
 בו מתאריך ימים( חמישה) 5 מקסימום תוך בכתב להיעשות חייבת זו אחריות תחת תביעה כל. זו אחריות הגדרת תחת נפול שאינו המוצר של החשבונית

 המוצר משלוח מתאריך אחת שנה או, המוצר של המדף חיי תפוגת פקיעת מתאריך יאוחר לא מקרה בכל אך, המוצר של תקינותו אי את גילה הרוכש
 אחריות במסגרת שהוא כל שיפויי מהקונה ימנע, לעיל שנדרש כפי המוצר של תקינותו אי על להודיע הקונה של כישלונו. שבניהם המוקדם פי על, לרוכש

 .זו

 דרישות או סחר אחריות כגון חוק פי על הקבועה, מרומזת, מילולית: אחרת אחריות כל, זו אחריות מלבד למוצר בנוגע נוספת אחריות כל אין לאפולק
 ".ג" לצד בנזקים או, תוצאתית אחריות, עקיפה באחריות תישא לא אפולק מקרה בכל. תקפה אינה, ספציפיים יישומים/לשימושים התאמה

 מבוססת, שהיא כל לבקשה כתגובה או במפרטים, המוצר בדפי נכתבה או פה בעל נאמרה אם בין במוצר לשימוש הנוגעים אפולק של הצעה או המלצה כל
 על ולכן התעשייתית הצביעה בתחום וניסיון מקצועיות יכולות בעל ללקוחות מיעדים והמוצר המידע מקרה בכל אך, ומקצועי אמין הנחשב מידע על
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 ואחריותו דעתו שיקול פי על, נעשה כך כי מאמינה כן על ואפולק, ספציפיים ליישומים או לדרישותיו המוצר להתאמת האחריות מוטלת הקונה
 .רצויות בלתי לתוצאות לגרום עשויים, אומדנים עריכת או היישום באופני שינויי, משתנים סביבה תנאי. המשתמש של הבלעדיים

 מוגבלת אחריות
 הנובעים נזק או אובדן לכל הישירה אחריותה או אפולק של רשלנותה על המבוססות תביעות כולל, שהיא כל תביעה לכל אפולק של אחריותה או חובתה

 להסיר מנת על. התביעה או התלונה מתעוררת שבגינו המוצר של הקנייה מחיר עלות על מקרה בכל יעלו לא במוצר משימוש הנגרמים או/ל קשורים, מ
  ".ג" צד לנזקיי או תוצאתיים לנזקים תביעה לכל באחריות תישא לא אפולק, ספק כל

 

 


