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נתונים טכניים: 

שימושים:

תאור המוצר:

 הכנת שטח:

זמני ייבוש 
:25°c בטמפ' של

יתרונות:

בסיס לבן. ניתן גם לגיוון בגוונים בהירים ממניפת RAL גוון 
ומניפת color is של נירלט

100%ברק 

54%אחוז מוצקים ניפחי

1.22משקל סגולי

100-130גרם למ”ר

5-6 מ”ר לק”גכושר כיסוי )תיאורטי( 

1-2מס’ שכבות מומלץ

התזה בשלבים. בין שכבות יש להמתין כ- 5 דקותשיטת יישום

לכה אקרילית דו-רכיבית לבנה, בעלת ברק גבוה לשימוש חיצוני ופנימי כשכבה עליונה.

לכה המקנה לריהוט מראה מבריק ויוקרתי בגוון לבן. יש ליישם מעל יסוד מתאים מסדרת פוליאסטר SPW לבן 
של נירלט. 

על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר. 	 
יש לשייף את המשטח לפני הצביעה	 

 	 SPW יש ליישם את הלכה על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד לבן פוליאסטר מתאים מסדרת
    של נירלט. יש לוודא שפני השטח לפני יישום שכבת היסוד נקיים ומשוייפים. לאחר יישום שכבת

    יסוד, יש לצבוע בגמר עליון  TCG 32 של נירלט.

עמידות טובה בפני הצהבה	 
כושר כיסוי גבוה	 
חוזק מכאני גבוה	 
עמידות בשחיקה ובשריטות	 
עמידות בפני כימיקלים	 
מיועד גם לצביעת זכוכיות	 
ניתן לגוון בגוונים בהירים	 

60 דקות ייבוש לאבק

3 שעות ייבוש למגע

36 שעות ייבוש סופי לאריזה

3-4 שעות חיי תערובת
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בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים 
יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג 
המובאים  וההמלצות  הנתונים  כל  נירלט.  ע"י  הומלצו  שלא  חומרים  עם  לערבב  אין  ילדים.  של  ידם 
כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת 
כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק 
התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות 
בטיחות ובריאות:

גודל אריזה:

הוראות התזה:

יחס ערבוב 
תערובת הצבע:

דילול:

הוראות אחסנה ותוקף: 
12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב. 

הוראות בטיחות: 
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

התזת איירלסהתזה רגילה
“0.016 ומעלה1.4 מ”מגודל דיזה

BAR 3 לחץ

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

TCG 32MAC 250

)2.5 ליטר(1 ק”ג
2.5 ליטר5 ק”ג

התזת איירלסהתזה רגילה

250250מדלל

עד 30%20%-20%כמות דילול בנפח

214 / 214021 / 021מדלל לניקוי

אורך חיי התערובת מדללמקשהבסיס

TCG 32
MAC 250 

בלתי מצהיב
250

3-4 שעות30%-100%50%20%

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°c. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה 
נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר. 

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה 
והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת 

הצביעה.

הוראות יישום:


