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  אריזה

  ליטר, בגוון שקוף מט 0.5באריזה של המוצר מגיע 

  בסביבה יבשה ובאריזה מקורית. ממועד הייצור, שנים 5 חיי מדף:

  לחות. 65%-ו c°25מקום מאוורר ומוצל עד טמפ' של  תנאי אחסון:

  

  

  מט שקוף  גוון

 70-50s DIN  צמיגות

  3g/cm 0.92-0.97  משקל סגולי

  c°60  נקודת רתיכה

  בשכבה אחת 224m -ליטר שמן מכסה כ  שטח כיסוי

  

 בשימוש פנימיריהוט ומשטחי עץ  עלשמן עליון להגנה 
 

  קוד מוצר
  

585-548 
 

  תיאור המוצר
  

  .אידיאלי להגנה של ריהוט ומשטחי עץ העשויים עץ גושני או קנטים של עץ מודבקים הוא שמן עליון למטבחיםקס וושמן 
  .OSBמתאים ליישום על שעם ו , ומשטחי עבודה במטבח העשויים עץעץ  מיועד לטיפול בריהוטהמוצר 

אינו משאיר סימני מים לאחר , אינו יוצר שלפוחיות, לא מתקלף, אינו נסדק, טבעיים שמן זה מבוסס משמנים ושעוות מצמחים
  .DIN 68861-1Aחלב ומים בהתאם לתקן , מיץ פירות, תה, קפה, קולה, בירה, עמיד לייןהשמן  .יבוש

  
  .םימיועד למשטחי עץ פורוזיבי
  מיועד לשימוש פנימי בלבד

  .ולצמחים, םיחיבעלי , לאחר יבוש מוצר זה בטוח לבני אנוש
  )EN1186(מאושר למזון 

תקן ( DIN53160 עה בהתאם לתקן יועמיד לרוק וז) תקן אירופאי(EN71.3  מתאים לשימוש בצעצועי ילדים בהתאם לתקן
  . )גרמני תעשייתי

 

 
  

   נתונים טכניים*
  

  תכונות
 

  קל ליישום
  מבוסס שמנים ושעווה מצמחים טבעיים

  נטול ריח
  אינו נסדק

  אינו מתקלף
 עמיד בפני נוזלים

 



  

 

  Top Oil-3058שמן עליון למטבחים

www.tambour.co.il |  *6477מוקד המומחים של טמבור    

  
  
  

  

  .לערבב היטב את האריזהיש , אין לדלל מוצר זה ,לשימוש המוצר מוכן
 המוצר מיועד לעץ חשוף, אין ליישם מעל לכה. .18%יבש ועם אחוז לחות שלא עולה על  ,משטח העץ חייב להיות נקי

יש ליישם את השמן במקום נסתר  .ולכות , שומניםצבעים ישנים :יש לנקות את השטח המיועד לשימון מכל חומר זר שמעליו כגון
להמתין , ולמרוח את העץ בשכבה דקה של השמן מטלית יבשהלמזוג שמן על , על מנת לראות את התוצאה הסופית של גוון העץ

  שנייה או שלישית, לפי הצורך.שעות וליישם שכבה  10-ל 8בין לספיגה טובה של השמן 
  

  

  לחות. 50%-ו c°23שעות, בתנאי מזג אוויר סטנדרטים של  10-ל 8זמן ייבוש הוא בין 
  טמפ' ולחות גבוהה/נמוכה יותר עלולים לשנות את זמני הייבוש. -
  יש לאפשר אוורור טוב בזמן הייבוש -
   

 
 

  אזהרות והוראות בטיחות

   .ראה גיליון בטיחות. לא למאכל .מחוםהרחק 
יש לקרוא את הוראות הבטיחות . גהות ואיכות הסביבה בישראל, יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחותיישום ושימוש במוצר 

  . המוצר וכן על גבי תווי *,6477מוקד המומחים אותו ניתן לקבל ב המופיעות בגיליון הבטיחות )MSDS( והאזהרות
  
 

  הערות כלליות

בעלת מערכת משולבת העומדת , 8488ד .בנין אינטרגאמא נתניה ת 6מאיר אריאל , 520038613פ .מ ח"על ידי טמבור בע משווק
י מכון "ואשר מאושרת ע ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 

  .התקנים הישראלי
  , וורנדורף, גרמניה.Osmo Holz und Color GmbH & Co.KGמיוצר ע"י: 

והלחות  10°c-זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור. אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל אסור בהחלט לערבב חומר

השמה נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש ב. השגת התוצאות הרצויות מותנית 85%היחסית מעל 
האמור להיות מיושם ותשתיתו מתאימים ליישום לפני השמת המוצר, כי הוא אכן מיועד למטרות השימוש בו וכי המשטח , לוודא

  .-+/ 2%יש לעגן המוצר בעת הובלתו ברכב ולנסוע בזהירות. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  המוצר.
  
  
  

 ! שימו לב
  www.tambour.co.il: ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה, הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת
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 08.08.2021: עדכון תאריך

  יישום והוראותהכנת השטח 
  

  זמני ייבוש
  


