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גווני מניפהדילולסוג בייץסדרה

 STI 16 בייץ אוניברסלי
פנימי

מים- מדלל טינר 
)214/215( אצטון

216 גווני מניפה מוכנות לשימוש או גיוון 
מיוחד לפי פנל צבע.

STI W בייץ בסיס מים נטו
חיצוני פנימי

22 גווני מניפה מוכנות לשימוש או גיוון מים
מיוחד לפי פנל צבע.

STI B בייץ בסיס טינר נטו
חיצוני פנימי

22 גווני מניפה מוכנות לשימוש או גיוון טינר )214(, אצטון
מיוחד לפי פנל צבע.

שלוש סדרות של תמיסות בייצים מרוכזות לשימוש פנימי וחיצוני.
1- סדרה STI 16 מרוכזת: בייצים על בסיס מים או טינר לשימוש פנימי.

2- סדרה STI W מרוכזת: בייצים על בסיס מים לשימוש חיצוני.
3- סדרה STI B מרוכזת: בייצים על בסיס טינר לשימוש חיצוני.

משמש כגוון רקע לפני יישום לכה עליונה לסוגי רהיטים שונים.

על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר. 

בייצים על בסיס מים דורשים ייבוש מלא, לעומת בייצים על בסיס טינר, שניתן ליישם עליהם שכבת לכה 
כבר לאחר שעה.

בגווני בייץ, ככל שהריכוז גבוה יותר, כך הגוון נהיה כהה יותר ונתון לשינויים לפי סוג העץ וסוג הלכה המיושמת 
בשכבה עליונה.

היישום בהתזה רגילה מומלץ באמצעות אקדח אויר קוטר נחיר 1.4. 
לא מומלץ לשייף את הבייץ לפני יישום היסוד ע”מ לא לפגוע בבייץ.

יחס דילול: ביחס דילול של 1:2 עד 1:5 מתקבלים גוונים כהים עד בינוניים. ביחסי דילול 1:10 עד 
1:50 מתקבלים גוונים בהירים. לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם לפני תחילת הצביעה.

התמיסות מבליטות את המראה הדקורטיבי, תוך שמירה על מרקמו הטבעי של העץ.	 
ליישום בגלילה, הברשה, מריחה ובהתזה.	 
עמידות נגד הצהבה )בייצים מסדרה STI B/ STI W, על בסיס מים או על בסיס טינר(.	 
כושר כיסוי מעולה.	 
אחידות גוון.	 

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

1 ליטר.

נתונים טכניים: 

שימושים:

תאור המוצר:

 הכנת שטח:

הוראות יישום:

זמני ייבוש 
:25°c בטמפ' של

יתרונות:

גודל אריזה:

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

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

אמצעי זהירות 
בטיחות ובריאות:

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


