
. צור קשר עם נציג בנג'מין לבןבסיס הערכים המדווחים הם עבור  ◊
 מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים. 

®FRESH START  
 לכל מטרה פנים/חוץ

 024יסוד שמן צבע 
 

 מאפיינים תיאור כללי
או , איטום, שכבת בסיסצבע שמן יסוד באיכות פרימיום לשימוש כ

, נוסחה ייחודית לדחיית רוב הכתמים כמו סימני עפרונות. חסימה של כתמים

קראוסוט , זפת, ם של ארז וסקויה )עץ(דימו, כתמי מים, כתמי שמן, גרפיטי
 . כתמי חלודה ועשן, )חומר חיטוי(

 דוחה כתמים 

 עמידות לאמייל 

 ניתן לליטוש 

  שלפוחיותדוחה 

 הסתרה מעולה ר כוש 

 היאחזות מעולה 

 פנים / חוץ 

 מומלץ עבור מגבלות

  על משטחים קשים שאינם נקבוביים, כמו קרמיקה מזוגגת ומתכת
ימים כדי להגיע לחוזק ולהיאחזות  3-4-לא ברזילית, יכולים לעבור כ

 המקסימאליים של שכבת צבע היסוד. 
  אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה

 (פרנהייט 50°צלזיוס ) 10°-מ

/ איטום מפני  כשכבת בסיסלשימוש על משטחים צבועים או  נים:פ
 . ®ומשטחי מזוניט ,אריחי תקרה, טיח, גבס, כתמים על עץ

ומשטחי מתכת , בטון, עץ כבדמשטח עץ חדש או צבוע,  חוץ:
 . סמוכים

 מידע על המוצר

  לבן ◊ מידע טכני
  אלקיד הרכבסוג 

 טיטניום דיאוקסיד סוג פיגמנט

 55.5% אחוז מוצקים

כושר כיסוי 
על פי לליטר 

ההמלצות 
 לעובי שכבה

 
450 – 550 Sq. Ft. 

עובי שכבה 
 מומלץ 

 רטוב 

 יבש 

 . מיל 3.2
 . מיל 1.8

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. 
 

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

 למגע
 

 לשכבה שנייה

 ותשע 6
 

 שעות 8
לחות . ניתן לשטוף את המשטחים הצבועים לאחר שבועיים

גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות 
 לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר

 התמזגותנדיפות,  מתייבש על ידי

 KU 3 ± 88 צמיגות

 113°F, 45°C נקודת רתיחה

 פלט  גלוס / ברק

 מינימום -טמפרטורת משטח   
 

 מקסימום-בעת יישום הצבע     

 צלזיוס° 10 
 

 יוסצלז° 32 

 אל תדלל ניתן לדילול בעזרת 

 ספירט ניקוי של המדלל

משקל פר 
 גלון

 קילו( 5.35)ליברות  11.8

 מינימום -טמפרטורת אחסון     
                           
 מקסימום -             

 צלזיוס 4.4° 
 

 צלזיוס 32° 

 
 

 (VOCתרכובות אורגאניות נדיפות )
 

 / גלון ליברות 2.87גרם / ליטר                  344 
 

 

 צבעים:  ̶  סטנדרט:

 לבן 

פגמנטי של  fl. Oz 2.0-ניתן לגוון את הלבן לצבעי פסטל בהירים עם כ
 של בנג'מין מור פר גלון.  Color Preview®או  ®ג'נקס

לתוצאות ההסתרה הטובות ביותר, גוון את צבע היסוד לגוון הקרוב 
 ביותר לצבע שכבת הגימור. 

 
 :גווני בסיס 

 צבעי בסיס כהים
בהתאם להוראות היישום של בנג'מין מור, צבע הבסיס מגוונים  )כאשר

הכהה יספק שכבת בסיס מסתירה שתתאים לשימוש תחת שימוש בצבעים 
 עזים וכהים( 

 :צבעים מיוחדים 

 03-6034417צור קשר עם נציג בנג'מין מור 

 

 אישורים:
 

למעט החוף הדרומי ואזורים , עומדת בתקן בכל האזורים המפוקחים VOCרמת 
ם זמין בכל האזורי. במידות של גלון ומעלה CARB SCM 2007בהם הולכים לפי 

 במידות של קווארט )רבע גלון(
 

 MPI 5#, MPI 45#( Master Painters Instituteמכון לפיגמנטי מסטר )
 

Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84 
 
 

 
 
 

 
 טכני: סיוע

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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 הרחק מהישג ידם של ילדים
למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין 

 בדף המידע של 'בטיחות המוצר'

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

שים לב: שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. 
יש ללטש ביסודיות לוחות עץ מהוקצעים על מנת לאפשר את חדירת 

, כמו מרזבים, אזורים הנתונים לפגעי מזג האווירהצבע והיאחזותו. 
יש לנקות בעזרת חומר ניקוי מתאים ו/או , או סככות, תקרות חוץ

על מנת להסיר חלקיקים , לשטוף בעזרת זרם חזק של צינור גינה
צבע נקודתית חורי . חים אלו העשויים לפגוע בהיאחזותממשט

צבע . ועץ חשוף, מילוי שפכטלאו  אזורים הדורשים איטום , מסמרים
את כל האזורים בהם נעשה תיקון לפני צביעה בשכבת  שכבה נוספת

  . גימור
משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד  משטחי טיח:

 את המשטחיםיש לנקות היטב יום( לפני צביעה בשכבת בסיס.  30)
סיבים  בעלתבעזרת מברשת  רופפים יםקיקחלעל מנת להסיר 

 . נוקשים 
ייחודיים בנג'מין מור מציעה מספר צבעי יסוד  שטחים קשים:מ

, סימני עפרונות, כתמי שמן, לשימוש במשטחים קשים כמו עץ מדמם
או משטחים נוספים בהם , מתכת מגולוונת, משטחים קשים ומבריקים

סוכן הצבע שלך . היאחזות הצבע או דחיית כתמים מהווים אתגר ייחודי
יוכל להמליץ עבורך על צבע היסוד המתאים להתמודדות עם האתגר 

  . י שלךהספציפ
 

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר 
היא בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת 

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. 
 

 י יסוד/צבעי גימורצבע
ד לגוון הקרוב גוון את צבע היסוטובות ביותר, הסתרה הלתוצאות ה

 הם אתה מעוניין בשינוי צבעבייחוד במצבים ב, ביותר לצבע הגימור
 . מובהק

במקרים של שינוי צבע ( 04 024גיוון מתאים לצבע יסוד כהה )
חיוני להשגת תוצאות ההסתרה הטובות ביותר ולצמצום דרסטי 

  .הצורך בשכבות צבע נוספות
 

 לקיר גבס:
או  (32N0לטקס לכל מטרה ) ®צבע יסוד פרש סטרטשכבת יסוד: 

 (024Nלכל מטרה ) על בסיס שמן ®צבע יסוד פרש סטרטב
 מתאים.  ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מורשכבת גימור: 

 לקיר טיח:
 (32N0לטקס לכל מטרה ) ®צבע יסוד פרש סטרטשכבת יסוד: 

 מתאים.  ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מורשכבת גימור: 
 :ץעל

לכל מטרה  על בסיס שמן ®צבע יסוד פרש סטרט שכבת יסוד:
(N024) 

 מתאים.  ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור שכבת גימור:
 לעץ כבד מצופה: 

לכל מטרה  על בסיס שמן ®צבע יסוד פרש סטרטשכבת יסוד: 
(N024) 

 מתאים.  ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור שכבת גימור:
 למשטח מחוספס או מצולק:

קשכבה של  שכבת יסוד: בילד בלוק -היילבנייה, פנים/חוץ  ®סופר ְספֶּ
 (206)פילר לטקס 

 מתאים. ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור שכבת גימור:
 לבטון יצוק חלק או טרומי:

ק %100איטום פנים/חוץ שכבת יסוד:  לבנייה ® אקרילי סופר ְספֶּ
(066N או )על בסיס שמן ®צבע יסוד פרש סטרט ( 024לכל מטרהN) 

 מתאים. ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מורשכבת גימור: 
 :למשטחי מתכת

ק שמן צבע יסוד  שכבה של שכבת יסוד:   ®HPלמתכות סופר ְספֶּ
(6P0)  על בסיס שמן ®צבע יסוד פרש סטרטאו ( 024לכל מטרהN) 

 מתאים. ®שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור שכבת גימור:
 

 
 

 הוראות יישום
ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה  ערבוב הצבע:
שתי שכבות יספקו את מידת . כפי המתקבל במיכל אחת או שתיים

שכבה , בצביעה נקודתית. האיטום ודחיית הכתמים המקסימאלית
אפשר לפחות זמן ייבוש של לילה אחד , או צביעת שכבת גימור, כפולה

 . בין השכבות
בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / 

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

 
 1500-2500לחץ נוזל: ספריי, איירלס: 

            Tip: 0.011- 0.015 
 

 דילול / ניקיון
 . אל תדלל

נקה את . חומרים מייבשים או לכה, שמנים, אין להוסיף צבעים אחרים
 . הציוד בעזרת ספירט

ספוגים במוצר מהווים , ו פסולתא, צמר פלדה, סמרטוטיםאזהרה! 
מיד לאחר השימוש השלך . סכנת התלקחות אם לא מפונים כהלכה

  .למיכל אשפה מתאים, צמר פלדה או פסולת מהצביעה, סמרטוטים
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. 
 

 מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה
 סכנה!

 . אדים מזיקים. נוזל ואדים דליקים
 מכיל: נפט מזוקק

. סככנת שאיפה. זק או אפילו מוות במקרה בליעהעלול לגרום נ
 . ובדרכי הנשימה, בעור, עלול לגרום לגירוי קשה בעיניים

להיות חומר מסרטן מכיל סיליקה גבישית אשר עלולה אזהרת סרטן: 
היא נישאת באוויר )כתוצאה משימוש בספריי או מאבק לטש(  כאשר

חשיפה חוזרת או ממושכת לממיסים אורגניים עלולה לגרום  שים לב:
שימוש מכוון של ריכוז ושאיפת . נזק מוחי או נזק למערכת העצבים

 . אדים עלול לגרום נזק או מוות
הימנע  השתמש אך ורק באזור מאוורר.. הרחק ממקור חום ואש

מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי 
במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך 

כדי להימנע משאיפת אדי צבע או חלקיקי ספריי פתח או חוזר בעור. 
מנת לוודא כניסת  רים עלחלונות ודלתות או השתמש באמצעים אח

כאבי , אם אתם חווים עין מימית. אוויר צח במהלך הצביעה והייבוש
או אם ניטור האוויר מדגים רמות אדים מעל , ראש או סחרחורות

( NIOSHבמנשם ניוש )ליבשו לבוש ציוד מתאים והשתמשו  ,המגבלות
יצרן לפני השימוש עקוב אחר הוראות ה .במהלך היישום ולאחריו

כמות קטנה של חלקיקים הנכנסת למערכת . סכנת שאיפהבמנשם. 
הקפד לסגור . בינונית עד חמורהריאתית הנשימה עלולה לגרום פגיעה 

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 
 אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

גש באופן מיידי לקבלת טיפול . במקרה של בליעה אין לגרום להקאה
 . רפואי

 . או במתז, 2CO, ףשתמש בקצה – במקרה של שריפה
ית בד והשלך כפי נקה אותו בעזרת מטל –במקרה שנשפך צבע 

 ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'. 
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