
. צור קשר עם נציג בנג'מין 1Xבסיס הערכים המדווחים הם עבור  ◊

 מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים. 

CHALKBOARD   
 308 גיר צבע לוח

 
 מאפיינים תיאור כללי

( הוא שכבת גימור על בסיס אקרילי, ההופך כל שטח 308צבע לוח )
  . גיר פנים ללוח

  מתייבש לכדי גימור
דקורטיבי, עמיד באופן יוצא 

 מן הכלל

 למניעת  נוסחה ייחודית
 ריחות לוואי

  ניתן לניקוי בעזרת סבון
 ומים

 מתייבש במהירות 

 יישום קל, צבע רחיץ 

 אינו מתיז בזמן היישום 

 0 VOCריח לא מורגש , 

 זמין בכל צבע 

 

 מומלץ עבור מגבלות
  אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה

 (פרנהייט 50°צלזיוס ) 10°-מ

לשימוש פנימי על משטחים צבועים. צבע בכל מקום בו אתה מעוניין 
   בגימור לוח. 

 מידע על המוצר

  1Xבסיס  ◊ מידע טכני
  אקרילי 100% הרכבסוג 

 טיטניום דיאוקסיד סוג פיגמנט

 40% אחוז מוצקים

כושר כיסוי 
על פי לליטר 

ההמלצות 
 לעובי שכבה

 מ"ר 8-10

עובי שכבה 
 מומלץ 

 רטוב 

 יבש 

 . מיל 3.8
 . מיל 1.5

בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד 
להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר 

יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. 
 ראה טבלה בעמוד הבא. 

 זמן ייבוש 
צלזיוס( ° 25-ב)
 לחות  50% -ו

 למגע
 

 לשכבה שנייה

 שעתיים
 

 שעות 4
ימים לפני  3אפשר לצבע קיר חדש להתייבש כראוי במשך 

לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו השימוש בצבע לוח. 
לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, 

 ארוכים יותר

 התמזגותנדיפות,  מתייבש על ידי

 KU 2 ± 95 צמיגות

 ללא נקודת רתיחה

 אגשל גלוס / ברק

 מינימום -טמפרטורת משטח   
 

 מקסימום-בעת יישום הצבע     

 צלזיוס° 10 
 

 יוסצלז° 32 

 מים נקיים ניתן לדילול בעזרת 

 מים נקיים ניקוי של המדלל

משקל פר 
 גלון

 קילו( 4.75)ליברות  10.5

 מינימום -טמפרטורת אחסון     
                           
 מקסימום -             

 צלזיוס 4.4° 
 

 צלזיוס 32° 

 
 

 (VOCתרכובות אורגאניות נדיפות )
 

 ליברות/ גלון 0גרם / ליטר*                  0
 

0 VOC )לאחר הצביעה )עבור כל צבע בסיס וכל צבע 

 צבעים:  ̶  סטנדרט:

N/A 

 
 

 :גווני בסיס 

1X, 2X, 3X, and 4X 

 :צבעים מיוחדים 

 אין

 
 אישורים:

 VOC-עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה
 
0 VOC  ללא הוספה של(VOCשל ה 24גר'/ליטר בהתאם לשיטת הבדיקה  5-, פחות מ-EPA) 

 
 
 

 
 סיוע טכני:

זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של 
 -, או ב6034417-03המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 

www.bmpaints.co.il באמצעות המייל , או- info@bmpaints.co.il 
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 עומד בתקן
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 הרחק מהישג ידם של ילדים
 שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין 
 בדף המידע של 'בטיחות המוצר'

 הכנת המשטח
על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, 

שייף שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. 
משטחים קשים ומבריקים בעזרת נייר לטש, על מנת להבטיח 

 היאחזות טובה של הצבע. 
 

אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר  אזהרה! אם
בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא 
רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי,  כמו אירוע 

מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן 
( בתו תקן על מנת NIOSHניוש ) )מסכה( השתמש במנשם מחשיפה.

לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות 
 בעזרת שואב אבק ומטלית לחה. 

 

 צבעי יסוד/צבעי גימור
מתאים, של  ®אם נדרש צבע יסוד, השתמש בצבע יסוד פרש סטרט

בנג'מין מור. עבור משטחים צבועים, לצביעה בתנאים טובים, צבע 
ה. בכל מקרה אחר, לפני ואחרי תיקון שכבה אחת או שתיים ממוצר ז

של חורי מסמרים, סדקים ושאר פגמים, צבע נקודתית בעזרת צבע 
יסוד פרש מתאים של בנג'מין מור. כאשר הצבע מתייבש, צבע שכבת 

 (. 308גימור אחת או שתיים של צבע לוח )
 

 
 הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. 
כדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / ב

, רולר פרמיום ®פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור
בזמן צביעה  .ניתן גם להתזה, או מוצר זהה. מוצר זה ®של בנג'מין מור

ולר, צבע בנדיבות, וצבע פסים קצרים של בעזרת מברשת צבע או ר
צבע החופפים זה על זה, כשאתה מקפיד לעבור מאזור לא צבוע 

לאזור צבוע. הקפד לא לצבוע באופן מוגזם. אפשר לצבע להתייבש 
צלזיוס  10°-נמוכה מלפני תיקונים. אל תצבע כאשר הטמפרטורה 

 (. פרנהייט 50°)
 

 לפני השימוש
ימים לפני השימוש  3להתייבש כראוי במשך אפשר לצבע קיר חדש 

. לפני השימוש הראשון בלוח, צבע את כל הלוח בעזרת גיר בצבע לוח
לבן ונקה בעזרת מטלית לחה ונקייה. בשל רכיבים מסוימים הנמצאים 
בחלק מסוגי הגירים, ואשר מותירים סימן גם כאשר מוחקים את הגיר, 

יוצרים לשם שימוש על אנו ממליצים על שימוש בגירים בהירים המ
 לוח. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דילול / ניקיון
רש דילול להשגת ביצועי צבע אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נד

טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או 
חומרים מסיסים. רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד 

לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט 
ומית על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המק

 לגבי שימוש בחומרים מסיסים. 
מכלים יבשים וריקים השלך סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. 

למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת 
פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות 

 המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע. 
 

 בריאות, ואיכות הסביבהמידע על בטיחות, 
הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או  השתמש אך ורק באזור מאוורר.

אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. 
הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע 

( בתו NIOSHמחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש )
במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן תקן 

לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. 
 רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש. 

מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי אזהרה: 
 נשימה, או פגיעה בפוריות. 

במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים  עזרה ראשונה:
דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות  15חזק למשך לפחות 

בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. 
אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם 

 ידי לקבלת טיפול רפואי.אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מי
נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי  –במקרה שנשפך צבע 

 ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'. 
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