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 וי אקרילי צבעוני מונע החלקה. ציפ 
 לשימוש במגרשי ספורט. 
 

 

 

 

עמיד בפני שחיקה,ובעל עמידות חוץ מעולה.במשטחי אספלט ממלא ספורטקוט את החללים ומונע את התפוררות משטח  תכונות:
 האספלט. ידידותי לסביבה ולמשתמש )ללא עופרת וכרומטים(.

 

 ,שבילים, איי תנועה  ומשטחי בטון ביתיים. לציפוי עליון של מגרשי טניס, מגרשי ספורט, שימושים:

 

 נתונים טכניים:

 753-020/  753-010 קוד מוצר:

 ירוק כהה גוון:

 ק"ג למ"ר )יש לבנות את העובי בהדרגה( 2 כושר כיסוי מחושב*:

 | לניקוי : מים וסבון. מוכן לשימוש ילול:ד

 זמני ייבוש:

  שעות  72: ייבוש קשה לדריכה ולניקוי | שעות  8| המתנה בין שכבות:  שעתייםייבוש למגע**: 

 חודשים 12 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 27 ק"ג 26

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע:
האספלט חייב להיות נקי מאבק,שומן ומכל לכלוך אחר. כתמי שומן על גבי המשטח חייבים לנקות עם דטרגנט  ספלטהכנת משטח א 

אטמוספירות. יישום  120אטמוספירות. משטח ללא שמן יש לשטוף במים בלחץ  120בעזרת מברשת קשה ואח"כ שטיפה עם מים בלחץ 
 הציפוי ייעשה לאחר ייבוש המשטח.

 שלוליות מים עליו תהיווצרולמנוע  יום. הבטון חייב להיות מפולס בכדי 28הבטון חייב להיות אחרי אשפרה של  הכנת משטח הבטון
יש להסיר חלקים רופפים, כתמי שמן ולכלוך עד לקבלת פני שטח יציבים ונקיים ממזהמים. במידה וההסרה  למניעת נזק לספורטקוט.

יש ליישם פריימר חוץ  ניטראלי. יש להמתין לייבוש מלא. י ברז עד לקבלת נעשית באמצעות דטרגנטים יש לשטוף את המשטח במ
 .טרפנטין 30% -או יסוד קושר לרב גמישש מדולל בכ מים לפני יישום ספורטקוט 40%-מדולל בכ 738501

 אופן צביעה: 
יש לחזור על פעולה זו עד לציפוי  יש לשפוך את הספורטקוט ולשטח בעזרת מגב גומי, ברצועות חופפות לרוחב המגרש.שכבה ראשונה: 

 .ההשניישעות עד ליישום השכבה  8-כל המגרש בשכבה ראשונה.יש  לחכות כ
באותה צורה כפי שיושמה השכבה הראשונה ,אלא שהפעם יש להתחיל את היישום מקצה  ההשניייש ליישם את השכבה שכבה שניה: 

 המגרש בו נסתיימה השכבה הראשונה.
 :הערות בקשר לצביעה

  .יום מסיום יציקת הבטון 30א.יש ליישם ספורטקוט לאחר  שבוע מסיום הסלילה של האספלט, או  
 .ב.אין לבצע את הציפוי בשעות החמות של היום, ומומלץ ליישם בשעות הבוקר על תשתית קרה בלבד

 ג. בכל מקרה אסור לעלות על המגרש המצופה למטרות משחק לפני חלוף שבוע ימים.

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום  אחסון:ניקוי כלים ו
  מעלות 35מקורה ומאוורר מתחת ל 
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. הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות אזהרות והוראות בטיחות:
את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות  הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.

(.) 

והלחות היחסית היא מעל   10 -שעות הקרובות ו/או הטמפרטורה מתחת ל 72אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם תוך  הערות כלליות:
חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על  . אסור לערבב85%

הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו 
המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את  הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים

 יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

באתר. מקובל  רהאווי* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג 
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ

 לחות יחסית. 65% -ו  25 -** ב
 

 ,  ISO 9001מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 
ISO 18001 ,ISO 14001  הישראלי.ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים 

 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 

 


