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צבע יסוד אקרילי רב שימושי מבוסס על סילר וניתן לצבוע 
באמצעותו כל דבר. הוא מייצר כיסוי מלא לכתמים של גרפיטי,

שמן וכתמים קשים להסרה ומשמש גם כהכנה לפני צביעה.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

שימוש עיקרי:
אפשר להשתמש בו עבור משטחים מסוגים שונים ביניהם:

קירות פנימיים וחיצוניים	 
תקרות	 
דלתות	 
יסודות	 
מעקות	 
משטחים צבועים, כולל משטחים שצבועים בצבעי שמן	 

צבע יסוד פריימר 1.2.3 נקשר לעץ, טיח, בטון, משטחים מבריקים, אימיילים, לוחות, זכוכית ואריחים. 
הוא מגן נגד חלודה ועובש ומציע ציפוי למעקות ברזל ומסגרות פלדה.

הוא מגן גם מפני עובש וטחב, עמיד בפני לחות ואוטם את המשטחים הנקבוביים ביותר שישנם. 

תכונות עיקריות:
מיועד למשטחי פנים וחוץ	 
ניתן ליישם על משטחים מבריקים כמו קרמיקה או פח מגולוון ללא שיוף או שפשוף	 
 	F ° 35 טמפרטורת יישום נמוכה של
מורכב משרפים חוסמי כתמים	 
מעכב חלודה 	 
עמיד בפני עובש וטחב	 
ייבוש מהיר – ייבוש שכבה עליונה בפחות משעה	 
נדבק לכל המשטחים בקלות	 
נוסחה שחוסמת את רוב הכתמים	 
ניקוי קל עם סבון ומים 	 
יכול לשמש גם כצבע עליון	 
מגיע גם במיכל ספריי	 

גדלים:
1 ליטר	 
1 גלון )3.8 ליטר(	 
5 גלון )19 ליטר(	 

צבע יסוד פריימר 1.2.3
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יישום מוצרים
המשטחים צריכים להיות נקיים, יבשים, ללא אבק, לכלוך, גיר, שומן, שמן,	 

    שעווה, טחב, טפט, דבק או כל חומר שעלול להפריע להידבקות. 
אם אתם לא בטוחים לגבי מידת הניקיון של המשטח, נקו אותו עם תמיסת ניקוי אמונית מתאימה	 

    או ממס.
יש להסיר קילופים או שאריות של ציפויים.	 
יש לשייף את המשטח בקלילות עם נייר זכוכית ולהסיר סיבי עץ רופפים או בלויים.	 

הכנת משטח:
אזהרה! אם אתם מגרדים, משייפים או מסירים צבע ישן, אתם עלולים לשחרר אבק עופרת. 	 

עופרת היא רעילה. חשיפה לאבק עופרת עשויה לגרום למחלות חמורות, כמו נזק למוח, 
במיוחד בילדים.

נשים בהריון צריכות להימנע מחשיפה.	 
יש ללבוש מסכה מתאימה כדי לשלוט במידת החשיפה לעופרת.	 

שימוש:
שימוש בכל סוגי המשטחים החשופים או הצבועים כולל עץ, קיר גבס, טיח, בטון, אלומיניום, 	 

 .PVC -ויניל, פלדה, מתכת מגולוונת ו
למוצר יכולת הידבקות מצוינת למשטחים מבריקים צפופים כגון אמייל, משטחים צבועים 	 

בצבע או בלכות, ציפויים, למינציה ואריחי קרמיקה ללא שיוף או הסרת הברקה.

איטום:
מכיל שרף ייחודי שאוטם משטחים נקבוביים ומספק גימור חלק ואחיד וכיסוי מבריק לאורך זמן.	 
ניתן להשתמש על משטחי אלומיניום או גיר שחופו ונצבעו בעבר.	 

חסימת כתמים:
צבע יסוד פריימר 1.2.3 חוסם ביעילות כתמי שומן, טביעות יד, אספלט, עפרון, גרפיטי, כתמי 	 

חלודה, כתמי מים קלים ועוד.
הערה: לפני יישום על עץ חשוף אפשרו זמן ייבוש של 24 שעות	 
יישומים מסוימים עשויים לדרוש שכבה שנייה של חומר	 

יישום:
לנער או לערבב היטב ולמרוח בעזרת מברשת, רולר או התזה )בעת השימוש בספריי התזה	 

    יש לפעול בהתאם להוראות היצרן(.
אם נדרש דילול יש להוסיף לא יותר מ- 295 מ"ל מים לליטר ולמרוח שכבה ראשונה של פריימר.	 

זמן ייבוש:
זמן ייבוש	 
מתייבש למגע תוך כ- 30 דקות.	 
ייבוש של שכבה עליונה תוך שעה.	 
הידבקות וקשיחות מלאה מתפתחת תוך 7 ימים.	 
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כיסוי:
כ-37–42 מ"ר לגלון, בהתאם לשיטת היישום ונקבוביות המשטח.	 

ניקוי:
יש לנקות את הנזילות והטפטופים במים חמים וחומר ניקוי נוזלי. 	 
יש לנגב התזות לפני שהתייבשו.	 
יש לעקוב אחר הוראות היצרן לניקוי ציוד ריסוס.	 
יש להשליך מוצר שאינו בשימוש או לא רצוי בהתאם לחוקים מקומיים ומגבלות קיימות.	 
לא מומלץ ליישם על רצפות או סיפונים או על משטחים החשופים למגע ממושך עם מים.	 


