
  

12.10.2021  

  לכבוד

  משתתפי המכרז

,..א.ג  

  עבודות שיקום גג בריכות בריזה 8/2021מכרז פומבי מספר הדון: 

  2מס'  מסמך הבהרות ושיויים

  :מכרזמסמכי הבהרות לשיויים ולהלן 

הגג  תקוסטרוקציי צביעה שלוחידוש -עבודות שיקום הגגעבודות במכרז יידרש הקבלן הזוכה לבצע הבמסגרת  .1

מפרט או  המצ"בחברת טמבור  למפרט הטכי שלבהתאם . עבודות אלה תבוצעה הקיימת מעל בריכות השחייה

באמצעות קבלן משה תבוצעה  הצביעההחידוש ובודות ע. באישור אדריכל הפרויקט ומהל הפרויקט ךשווה ער

 המתמחה בצביעה תעשייתית. 

לחתום ולצרף להצעה אותו יש למלא, המחליף את הוסח שבמסמכי המכרז,  מצ"ב טופס הצעת מחיר בוסח מעודכן .2

 .במכרז

  של המציעים השוים. סכום ההצעה הכוללמובהר בזאת, כי לצורך קביעת ההצעה הזוכה במכרז יובא בחשבון  .3

 המכרז לא יחול שיוי.ביתר סעיפי מסמכי  .4

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות על ספחיו,  .5

 ו/או מסמך/י הבהרה/ות קודמים יגבר האמור במסמך זה. 

ות רק הבהרות ושיויים שיתו במסמך/י הבהרות שהוצא/ו, אם הוצא/ו, במסמך הבהרות זה או במסמך/י הבהר .6

וסף/ים, שיוצא/ו, אם יוצא/ו, מחייבים את החברה. למען הסר ספק מובהר, כי כל מידע שמסר בכל דרך אחרת 

 איו מחייב את החברה.

השיויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת  .7

  במכרז כשהוא חתום על ידו. הצעתו. על המציע במכרז לצרף מסמך זה להצעתו

  

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  

  

  מאשר ומסכים

______________  

  המציע
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
  8/2021מכרז פומבי מס' 

  קלאב בריזה-לביצוע עבודות שיקום גג בריכות קאטרי

 הצעת מחיר

1. ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות, המטלות, לרבות -המכרזבצע את כל העבודות שבמסמכי ל יםמתחייב וה

 :ההתקשרות שבמסמכי המכרז, ובתמורה או מבקשים לקבל ההפעולות וההתחייבויות שעליו לבצע על פי חוז

 ., בתוספת מע"מ כדין₪מחיר פאושלי סופי וקבוע בסך של ___________  .1.1

"). הצעת מחיר "המחיר המקסימלי(להלן: מע"מ בתוספת  ₪ 1,600,000יעלה על סך של לא  המחיר המוצע

  .תפסל על הסף הסכום בה יהיה גבוה מהמחיר המקסימליאשר 

הגג הקיימת מעל בריכות  תשל קוסטרוקציי, מחיר פאושלי סופי וקבוע בגין עבודות חידוש וצביעת בוסף .1.2

  , בתוספת מע"מ כדין.₪בסך של _____________  השחייה

כוללת את כל ההוצאות הכלליות והמיוחדות, בין קבועות ובין משתות, לרבות הוצאות  המבוקש על ידיו מחירה .2

בלתי צפויות, העשויות להידרש לצורך ביצוע העבודות בכל היקפן. או מתחייבים לבצע את כל העבודות, המטלות, 

ו אחרות, כלשהן, הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז מבלי לבוא אליכם בדרישות ו/או טעות, כספיות א

הים קבוע וסופי ולא המחיר המבוקש על ידיו לעיל. ידוע לו כי  1מעבר לתמורה המבוקשת על ידיו על פי סעיף 

 התייקרויות כלשהן ו/או ריבית כלשהי. וישתו מכל סיבה שהיא ולא יתווספו אלי

; כי ידוע לו שכל התכיות כיותוהתו או מאשרים כי בחו אל כל הוראות מסמכי המכרז לרבות המפרט הטכי .3

המצורפות למכרז/לחוזה זה הין תכיות "למכרז בלבד" שאין מושלמות לפרטיהן אך ותות יחד עם יתר מסמכי 

בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה. או מאשרים, בעצם הגשת  פאושלי המכרז, מידע מספיק להצגת מחיר

הגשת הצעתו, וכי לא עלה כלפיכם כל טעות ו/או תביעות, כספיות או  הצעתו, שהמידע ה"ל סיפק אותו לצורך

בגין התכיות להארכת זמן ביצוע העבודות  ו/אותוספת תשלום כלשהי אחרות, מכל עילה שהיא לרבות לא תביעות ל

 הלא מושלמות.

 יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. תאי התשלום .4

  הצעתו בלתי חוזרת ואיה יתת לביטול או לשיוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  .5

 או מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בייו לביכם. .6

______________________            _________________________  

  המציעחתימת                   תאריך    

  

  דואל ______________  כתובת המציע: ___________________ טלפון _______________ פקס' __________

  

  אישור עו"ד

חתמו      (להלן: "המציע") מאשר בזה כי ביום           , עו"ד של        אי הח"מ 

הדרושים על  בשם המציע, כי אצל המציע תקבלו כל ההחלטות וכל האישורים       בפי על הצהרה זו ה"ה

פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת 

                          את המציע.

  ,עו"ד      



 

 

 תאריך:                                                                                                       
11.10.2021 

 

 חברה לבידור ובילוי, חולון -ניר נחוםלכ': 
 052-736-1874טל' נייד: 

  nir@reh.co.il דוא"ל:
 

 קיימת צבועה מעל בריכת שחייה.גג חידוש צביעה של קונסטרוקציות  -בריזה חולון הנדון: 
 

 המלצהלהלן ובעקבות בדיקה שביצעתם לבדיקת הצבע הקיים על גבי הקונסטרוקציה  לשיחתנובהמשך 
 .בועהת גג תומכת צקונסטרוקציאחזקה של  תלתהליך צביע

   
 דרישות לקוח כלליות 

 דרישת לקוח תיאור

פלדה רגילה עם סימני קורוזיה מ צבועהקונסטרוקציה  תשתית
  מקומיים
  

 UV, מקורה ללא חשיפה לקרני  ISO 12944   C-4  לסביבה לפיהגדרת 

 5-45 טמפרטורת סביבה ) צלזיוס (

 ת אדים מהבריכהפליטלחשיפה ישנה  מגע עם כימיקלים

 ו/או גשםמי שטיפה  מגע עם מים

 אין חיקה ש

 תתעשייתישל צביעה מראה  נראות סופית 

  RALלפי בחירה בהתאם לטבלת  גוון צבע 

 בריזהבאתר  –חידוש צביעה קיימת  והגדרת צוות צביעה אתר הצביעה

 יבוצע על ידי צוות צביעה מיומן ומקצועי

 

 המפרט לעדכון השינויים דברב טמבור את יעדכן הלקוח תוספות או שינויים ויהיו במידה
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 הכנת שטח 

כת שלהלן מיועדת לצביעה על גבי הצבע הקיים שנמצא כמתאים לצביעה עליו בצבע דו המער

 .כמו שנמצא בבדיקה שבוצעה על ידכם לפי בקשתי כמו אפוקסירכיבי 

 יש לעדכן אותנו לעדכון המפרט. –במידה ויהיו שינויים  

בלחץ  2230שטיפה יסודית של כל פני השטח המיועדים לצביעה בחומר ניקוי מסוג אקוקלין  .א

שכבות רופפות של צבע ישן, אבק ולכלוך אחר מעל פני אטמוספרות תוך הסרת  250של 

 השטח.

 ISO פי תקןל St 2 ובאו עם מתכת חשופה תהיה ברמה רמת ההכנה של המשטחים החלודים  .ב

8501 . 

יש לבצע את ההכנה בכל כלי מכאני המאפשר השגת תשתית יציבה ללא חלודה אם יש צורך  .ג

 רופפת , שכבות צבע רופפות ומתקלפות ותחמוצות.

 הסרת אבק השיוף. –אחרי ההכנה המכאנית  .ד

 יש לוודא שהתשתית יציבה, נקייה ויבשה. .ה

עולה בחלק העליון של הערה: יש לציין כי ללא פירוק הגג לא ניתן להבטיח צביעה הגנה מ

 ם הגג.עה שבע במגע הקונסטרוקצי

 יעה.עם נציג טכני אחר לגבי רמת מוכנות השטח לפני הצבש לוודא יאחרי הכנת השטח  .ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 מערכת צבע עבור קונסטרוקציית הגג הצבוע
 

שלב 
 במערכת

זמן המתנה לשכבה  והערות אור כלליית שם המוצר מיקום במערכת
הבאה בטמפרטורה של 

 מע"צ )שעות( 25

 עובי יבש
 מיקרון
 הערות

 
 
1 

 ראשונהשכבה 
 על כל השטח

קסי אקופוקסי צבע אפו
80 MIO  גוון אפור(

 מתכתי(
 

ע אפוקסי רב צב
 נגד קורוזיה  מוצקים

 100 מינימום 16
 מינימום

120 
 מקסימום

צביעה נפרדת   2
בפינות, זוויות 

 ונקודות הצטלבות
ובכל מקום עם 

 קשיי גישה

צבע אפוקסי אקופוקסי 
 בגוון 80

RAL   כמו השכבה
 השנייה

יש לבצע את 
אחרי הצביעה 

 20% -דילול של כ
 4-100במדלל 

בהברשה תוך 
החדרת הצבע בכל 

מקום עם קשיי 
 גישה

 50-60 
 מיקרון 

 
3 

על  שנייהשכבה 
 כל השטח

צבע אפוקסי אקופוקסי 
 הנדרש לפי בגוון  80

RAL  

צבע אפוקסי רב 
 ורוזיה נגד ק מוצקים

 120 מינימום 16
 מינימום

150 
 מקסימום

סה"כ עובי כולל  
מינימלי בכל 

לא כולל נקודה 
 צבע הישן

   220 
 מינימום

270 
 מקסימום

 

 :ה לגבי שטח ייחוסחשוב ההער

 לפני הצביעה כולה יש לבצע צביעה לדוגמה על שטח מוגבל.

תשמש היא  –"י נציג טכני של טמבור וע"י המזמין ע תאושר האם הצביעה על גבי השטח לדוגמ

  כולה. הכשטח ייחוס עבור הצביע

עולה בחלק העליון של יש לציין כי ללא פירוק הגג לא ניתן להבטיח צביעה הגנה מ כאמור:
 ם הגג.עה שבע במגע הקונסטרוקצי

 
מה במתן הדרכה בשימוש נכון בצבעים חב' טמבור תשמח ללוות את הצביעה על השטח לדוג

 .ובתהליך הצביעה
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דגשים
 .יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי האמור בהם 
 .יש לפעול כאמור בהוראות התקן הישראלי המתייחסות לאמור לעיל 
 כנייםיש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הט. 
 או שאינם מתוצרתנו אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידינו במפורש ובכתב. 
  והינה אחראית על טיב אלא הדרכה בלבד, למען הסר ספק, חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח

ם כאמור והדפים הטכניי , ההוראות המפורטות על אריזת המוצריםהחומרים בתנאי שיושמו לפי המפרט
 העבודה. ביצוע לעיל, ואינה אחראית לאיכות 

  באתר בו קיים פיקוח, מתבקש המפקח לנהל יומן עבודה הכולל את הכנת השטח של התשתית ובין
השכבות, החומרים, יחסי הערבוב של החומרים, אופן ההכנה והיישום, זמני ייבוש וכל פרט רלבנטי 

 אחר.

 בברכה,
 נפתלי ברדנשטיין
 יועץ טכני
054-6737626 
NACE Certified N. 70934 
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  קוד מוצר:
xxx-640'חלק א : 

xxx -641 חלק א 
 : חלק ב'640-660
 : חלק ב', ורסיית חורף640-661

 

 אלומיניום, פלדה עובי וגבה מוצקים, לצביעה על תשתיות-רכיבי רב-דו  דפולי אמי צבע אפוקסיתיאור המוצר: 
 .ואלקטרוליטי חם בגלווןופלדה מגולוונת 

 ות מיוחדות של טמבוראצבע סביל שטח שמתאים לצביעה גם על הכנת שטח מכאנית בהתאם להור

 ידידותי למשתמש ולסביבה מים.יסוד מתאי יצבעגבי על או צבע עליון מתאים גם  כצבע ביניים  

 

  :מיוחדות תכונות
I)על פי  ותעשייתיתמתאים לסביבה ימית   - S O  12944 ) 
 מיקרון יבש בשכבה.  200עובי, ניתן ליישם שכבות עבות עד לעובי של -רברב מוצקים ו   -
 מתאים להשמה על הכנת שטח חלקית ועל שטחים לחים.   -
 גבה מוצקים, המעניק יתרון כלכלי בצריכת הצבע.   -
 ייבוש מהיר. ניתן להתחבר אליו ללא הגבלת זמן.   -
 ובעל עמידות   ללא פגיעה בתכונות הפילם  C ° 130 -של עד באופן רציף לחום יבש עמיד   -

 .יתכן שינוי גוון קל() בחשיפה לא רציפה C ° 180לחום יבש של עד    

 .UVללא חשיפה לקרני  משמש כצבע עליון במקומות מקורים  -
 ה.ויציבמתאים כצבע יסוד מעל הכנת שטח חלקית ומעל חלודה שטחית   -
 טבלת עמידות.לבהתאם  אורגנייםמתאים לצביעת אחזקה בתעשייה הכימית ומגע אקראי עם סולבנטים   -
 

 

  שימושים:
 קורוזיבית וימית , קונסטרוקציות פלדה, באווירה *יםמשמש כיסוד ביניים )ועליון לסביבה מקורה( לצביעת מיכל  -

 .משמש לצביעת צנרת פלדה לטמינה בקרקע לקו המים. ומתחת מעל     

         )יש להיוועץ עם צוות טכני של  ופנולי ישנים ,ניתן, לאחר תהליך הכנה מתאים, לצביעה על צבע סינתטי, אפוקסי -
 טמבור לגבי התאמת הצבע לתשתיות ספציפיות(.         
 .*עם יסוד מתאיםמדת. ניתן לצביעה על תשתיות בטון מתאים לצביעה של אביזרי מתכת בסביבה של לחות מת  -

 

   נתונים טכניים:

 ות יחסית.לח %65 -ו C 025 -ב הנתונים להלן : 

 , אלומיניוםRALגווני  גוון:

 עמום  :060 -ברק ב

 78 ± 2%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון 80-200 עובי פילם יבש לשכבה:

  בהתאם לעוביים הנ"ל - 3.3-9.7 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 4-100 מדללמדלל מומלץ: 

 1:1א:ב = יחס ערבוב בנפח: 
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 דקות 15זמן המתנה לפני צביעה: 

 חודשים 24 חיי מדף:

 

זמני  :ייבוש
מיקרון   200בעובי 
יבש  לשכבה

מקשה קיץ  640660
                            :)שעות ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות (:) 640661 מקשה חורף 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :)שעות(אורך חיי הצבע לאחר ערבוב

 C 05 C 010 C 015 C 025 C 040 640660  מקשה

 24 12 8 4 1.5 

 

 C 05 C 010 C 015 C 025 C 040 אופן הייבוש

 1.5 2 4.0 6 8 ייבוש למגע

 4 6 12 24  60 יבוש לשינוע

 1 2.5 4 6 8 זמן המתנה מינימלי בין שכבות

 זמן המתנה מקסימאלי בין שכבות

)המוצבים במקום מקורה, וללא 
 זיהומים (

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

 C 05 C 010 C 015 C 025 C 040 אופן הייבוש

 45 1 1.5 2 2.5 ייבוש למגע
 דקות

 2 4 8 10 12 ייבוש לשינוע

 1 2.5 4 5 6 זמן המתנה מינימאלי בין שכבות

 זמן המתנה מקסימאלי בין שכבות

)המוצבים במקום מקורה, וללא 
 זיהומים (

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה
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 C 05 C 010 C 015 C 025 C 040 640661  מקשה

 8 7.5 5 2 0.5 

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
מיקרון לפי תנאי המערכת.  50-80לפי התקן השבדי ולעומק חספוס של  -2.5Sa -הכנת שטח לדרגה פלדה:

השטח לצביעה צריך להיות נקי מלכלוך, שמן, גריז, אבק וכל חומר זר אחר. בקו המים יש להקפיד על בדיקת 
                                                מים מתוקים ולהמתין לייבוש מלא.מלחים. בזמני המתנה ארוכים יש לבצע שטיפה ב

לעובי כולל של  80שכבות אקופוקסי  2ויישום  Sa-2.5* שימוש במיכלי נטל מותנה בביצוע ניקוי אברזיבי לדרגה 
 אלומיניום.  80מיקרון, כאשר השכבה הראשונה הינה אקופוקסי  300

לפחות עד לקבלת , St-2-: חלודה רופפת יש להסיר באמצעים מכאניים עד דרגההכנה חלקית -חלודה יציבה
 חלודה יציבה.

ני, עדיף באמצעות התזת גרגירים תקניים. שכבות צבע יציבות אשכבות צבע רופפות יש להסיר באמצעות ניקוי מכ
מיקרון לפחות ועד לעמימות מוחלטת של המראה המקורי. מתאים גם  30יש לחספס )ליטוש( לעומק של 

יכול לשמש כיסוד לצבעים אפוקסיים ופוליאורתניים ישנים כגון:  80אקופוקסי  למשטחים לחים )לא רטובים(.
 לאחר תהליך ההכנה הנ"ל. PE  פוליכמקיור, טמגלס או טמגלססולקוט, 

יש להסיר לחלוטין תחמוצות לבנות. יש להסיר שומנים ולכלוכים זרים באמצעות  :פלדה מגולוונת צביעה על
המלווה בשטיפה במי ברז והמתנה לייבוש מלא או  GES"של חברת " 2230דטרגנטים שונים כגון: אקוקלין 
 מתוצרת חברת טמבור.  4-100או מדלל  1-32באמצעות מדללים כגון: מדלל 

מיקרון לפחות ועד עמימות  10זת גרגירים או באמצעות ליטוש לעומק של יש לבצע חספוס מכני באמצעות הת
 .מיקרון 60-100 ת המגולוונת )שכבה יבשה( לתשתי צתמומלה השכבה הראשונהמלאה של המראה המקורי. עובי 

של חברת  ים טכניים יש לבצע הכנת משטחי אלומיניום וצביעתם ע"פ התייעצות עם נציגצביעה על אלומיניום: 
  טמבור

קי משומנים יום מגמר יציקת הבטון עד לאשפרה מלאה. הבטון צריך להיות נ 28יש להמתין  צביעה על בטון:
צעים מכאניים או התזת גרגירים עד ולכלוכים זרים, חלקים רופפים, חלב בטון. יש לחספס את פני השטח באמ

 יש ליישם .  2%כלורידים לא יעלו על  .4%שטח נקיים וללא מי מלט. לחות מרבית מותרת בבטון: לקבלת פני 
 . PE  וטמגלס 80ואח"כ אקופוקסי   SLאפיקטלק או אפיקטלק

 0.75. חוזק מינימלי של הבטון יהיה לפחות ישירות על קירות בטון מקורים )מנהרות( 80 קופוקסיניתן ליישם א
Mpa   לקבלה של  אטמוספרות 150רחיצה בלחץ של .   וpH6-10 לפני  שעות לפני הצביעה. 48. המתנה של

לא יכסה חורים בבטון. אם יש  80אקופוקסי הצביעה יש לוודא שהבטון יבש ונקי ממי מלט וכל גוף זר אחר. 
: כגוןעל צבעי יסוד  80ניתן ליישם אקופוקסי   חשיבות למראה הקוסמטי של השטח, יש להחליק את הבטון.

מעל  . צבעים עליונים בהם ניתן להשתמשעשיר אבץ, אפוגליסוד אפוקסי אפיטמרין סולקוט, ,  60אקופוקסי 
                                                                     . טופדור,  PE טמגלס, טמגלס,  EA4: עליון 80אקופוקסי 

 של טמבור.טכניים  םנציגיעם  התייעצותלאחר להשתמש בצבעי יסוד ועליון אחרים ניתן 
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 :שיטת הצביעה
 

לחץ כניסה  אופן הצביעה
 אטמ'

לחץ התזה 
PSI 

אחוז דילול מומלץ  קוטר נחיר
 4-100במדלל 

 10% -עד -   הברשה/גלילה

התזה באקדח אוויר 
 מיקרון לשכבה 60 -עד

 25% -עד אינץ' 1.8  3

התזת איירלס ביחס 
 1:35דחיסה של 
 לפחות

6 2000-
3000 

 5% -עד "23-"17

 

הצביעה יש לערבב את חלק א' עם חלק ב' בנפרד ולהביא לאחידות. אין להשאיר משקעים בתחתית האריזות. *לפני 
לאחידות  דקה לפחות ועד 1 יש לשפוך את חלק א' לחלק ב' בהדרגה ולבחוש לאחידות במערבל אוויר בלבד למשך

 במזרז הרגיל.במקום  640-661בטמפרטורות נמוכות ניתן להשתמש במזרז חורף, מק"ט מלאה. 

 לפי ההמלצות בטבלה לעיל. 4-100ניתן להוסיף מדלל 

 

 .4-100מדלל  מדלל לניקוי:

. C 05 -יש להקפיד על תנאי אוורור מתאימים. הצביעה תעשה בטמפ' של מעל ל הערות בקשר לצביעה:
. לחות מקסימאלית מותרת עד C 030. טמפרטורה מרבית של המוצר לפני התזה:C 035 -טמפרטורת מתכת מרבית

 מעל נקודת הטל. C 03 -. אין ליישם בטמפרטורה הנמוכה מ%85

 

 אמצעי זהירות: 
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות 

אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של המוצר.  תוכן על גבי תווי אזהרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות וה
 *6477טמבור  

אין לשאוף את האדים. יש -וג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזההרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדא
להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות

 

 הערות כלליות: 

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים 
* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור 6477וצרת טמבור.  ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון שאינם מת

מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על 
כל העבודה על פי ההוראות גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של 

/+.  טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או - 2%והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 
לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי 

 ן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלהבנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכ

 
 

 
 
 



 

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

 80אקופוקסי 
 

 
 
 
 

 רהאווי*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג 
 באתר. 

 
 85%מעלות והלחות היחסית מעל  35מעלות או מעל  10-* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל

 

 *6477: למוקד המומחים של טמבוראנא התקשרו למידע נוסף 

 

 .520038613מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 

I S O  14001, I S O  9001, I S O  ים הישראלי ואשר מאושרת ע"י מכון התקנ 45001 

 8488, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 6כתובתנו: מאיר אריאל 

www.tכתובתנו באינטרנט:  a mb o u r .c o .i l 
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