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 מאפיינים תיאור כללי
כמעט כל משטח ללוח  נוטבול הינו צבע דו רכיבי ללוח מחיק. נוטבול הופך

באופן  Bורכיב  Aהינו דו רכיבי שדורש ערבוב מלא של רכיב  מחיק. מוצר זה
 מלא.

 

  סיליקון אפוקסי 

 150-פחות מ VOC 

  ימים 7מוכן לשימוש תוך 

 ניתן ליישום על רוב המשטחים 

 שנים 10-אחריות ל 

 לשימוש מקצועי בלבד 
 

 מומלץ עבור מגבלות
 7-מתצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה ל א 

 מעלות צלזיוס.

 .אין לערבב עם צבעים, קולורנטים או כל חומר אחר 

 אין לערבב חלק מהערכה. יש להשתמש בשלמותה 

 

  לשימוש מקצועי בבית, במשרד או בכיתה.

 מידע על המוצר

  פסטל בסיס ◊ מידע טכני
  סיליקון אפוקסי הרכבסוג 

 טיטניום דיאוקסיד סוג פיגמנט

 85.8% אחוז מוצקים

כושר כיסוי 
על פי לליטר 

ההמלצות 
 לעובי שכבה

 
 מ"ר 5

עובי שכבה 
 מומלץ 

 רטוב 

 יבש 

 . מיל 4
 . מיל 3.5

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. 

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

 למגע
 לשכבה שנייה

 
                         ימים 7    לשימוש  

 שעות 4
24 
 שעות

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

 ייבוש כימי מתייבש על ידי

 KU 3 ± 55 צמיגות

 c 115 נקודת רתיחה

 ( 60°+ @75)היי גלוס  גלוס / ברק

 מינימום -טמפרטורת משטח   
 

 מקסימום-בעת יישום הצבע     

 צלזיוס° 10 
 

 יוסצלז° 32 

 ראה טבלה ניתן לדילול בעזרת 

 מים נקיים ניקוי של המדלל

משקל פר 
 גלון

 קילו( 5.26)ליברות  11.6

 מינימום -טמפרטורת אחסון     
                           
 מקסימום -             

 צלזיוס 4.4° 
 

 צלזיוס 32° 

 
 

 (VOCתרכובות אורגאניות נדיפות )

 
                גרם / ליטר 112

 
 

 

 צבעים:
 :סטנדרט 

 שקוף
 

 :גווני בסיס 
N/A 

 :צבעים מיוחדים 

N/A 

 
 אישורים:

 
 
 

Qualifies for LEED® v4 Credit 
Qualifies for CHPS low emitting credit 

(Collaborative for High Performance Schools) 
CDPH v1 Emission Certified 

 
 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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 הרחק מהישג ידם של ילדים
 יבשות הצבעשמור מהתי

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

 הכנת המשטח
מכיוון שנוטבול הינו בעל ברק גבוה ולכן פגמים בקיר יודגשו, חשוב להחליק את 

ש למלא חורים או סדקים ולשייף אזורים הקיר בצורה הטובה ביותר שניתן. י
שאינם חלקים. בשלב הבא יש לתחום את האזור המיועד לצביעה בטייפ צבעים 

ס"מ של טייפ על  10-(.מומלץ ליישם בתחתית כFrogTape)מומלץ טייפ מסוג 
מנת ללכוד טיפות שיכולות לנזול. יש לוודא שהטייפ מודבק הייטב למשטח ללא 

מטים, במיוחד בצג שיצבע. יש ליישם צבע יסוד )פריימר( באזורים שעברו ק
ט. ממולץ יישום צבע יסוד ס ע"ב מים בברק גבוה ממשפכל וליישם צבע בסי

יש לאפשר לצבע הבסיס זמן )פריימר( גם במצב של צביעת לוח גבס חדש. 
עות לפחות לפני יישום נוטבול. לפני יישום נוטבול יש לנקות את ש 24ייבוש של 

 המשטח מכל לכלוך או אבק או צבע מתקלף.
אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר 

. עופרת היא אבק עופרתיבדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר 
לגרום לנזק בריאותי,  כמו אירוע רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה 

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

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

 לשימוש מקצועי בלבד!
 
 

 מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה
 חומר מסוכן

 עלול לגרום לתגובה אלרגית
 ם לכוויה חמורהבמגע עם עור או עיניים יגרו

 עלול לגרום לפגיעה באיברים פנימיים בחשיפה ארוכה וחוזרת
הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש.  השתמש אך ורק באזור מאוורר.

וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע 
ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש 

(NIOSHבתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות ה ) יצרן 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 נשימה, או פגיעה אזהרה: 
 בפוריות. 

במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות  עזרה ראשונה:

; במקרה של  7771900-04 בטלפון למרכז רעליםבמיידי יש להתקשר  דקות 15

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

 מיידי לקבלת טיפול רפואי.לחוות קשיי נשימה, גש באופן 
נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף  –במקרה שנשפך צבע 

 'ניקיון'. 
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