מגוון אוניברסלי מקצועי
מתאים למגוון צבעי בסיס וחומרים

⓬

בהתאם לסוג הצבע ,ניתן להוסיף ® MIXOLעד כמות מקסימלית של 10%
(בשקילה) .מכיוון שהחומר מרוכז מאוד ,התוצאה המיטבית מתקבלת כבר
בהוספת של כמות מינימלית .אחוזי ההוספה של המגוון מופיעים בלוח
הגוונים של ® .MIXOLההוספה המקסימלית היא:

⓭

 10%לצבעי לטקס או צבעי אמולסיה  5-8% /לצבעים ,לכות ,צבעים עתירי
מוצקים  6% /לצבעים אקריליים  3-5% /ללכות שקופות ,צבעים שקופים,
זיגוג ,שמן עץ ,וקס וכד'  3% /מגוון מסדרת  LW-Oxideלצבעים ו/או ציפויים
סיליקטים ,סילקונים  1% /מסדרת  LW-oxideללכות מבודדות וחומרי איטום
 .Cationicבשימוש במגוונים מסדרת " "Oxide Brilliantמס'  ,29-32ניתן
להוסיף כ.5% :
הוספת בקבוק ® MIXOLאחד המכיל  20מ"ל לצבע לבן באיכות
סבירה* יגרום לתוצאת גוון (בקירוב) בהתאם לערכי האחוזים
הבאים המופיעים בלוח הגוונים של ®.MIXOL
אמולסיות לטקס

צבעים
כמות
החומר
הלבן לגיוון

375
מ"ל

750
מ"ל

2500
מ"ל

 1.25ל' =
כ 2 -ק"ג

 2.5ל' =
כ 4 -ק"ג

 5ל' =
כ 8 -ק"ג

 10ל' =
כ 16 -ק"ג

 12.5ל =
כ 20 -ק"ג

תוצאה
(בקירוב)
של הגוון

8%

4%

1%

1.6%

0.8%

0.4%

0.2%

0.16%

* איכות סבירה :צבעים לבנים מכילים רמות שונות של דו-תחמוצת הטיטניום ולכן
תיתכן תוצאת גוון שונה כאשר משתמשים באותה כמות של ®.MIXOL

סדרת המגוונים האוניברסלית של ® MIXOLמיוצרת בגרמניה והוכיחה את עצמה ב 50
השנים האחרונות .החומר מרוכז מאוד וניתן להוסיף אותו כמעט לכל חומר ציפוי או צבע.
מגוונים מסדרת ® MIXOLהינם הפתרון האידאלי לבעל מקצוע לעבודה בשטח ,בזמינות
מהירה ובכמות מדודה.
א התוסף המושלם לקבלת צבע מגוון.
א מתערבב באופן מושלם לצבע/חומר הבסיס.
א ניתן לערבב בין מגווני ® MIXOLהשונים.
א יש לנער היטב לפני השימוש ולסגור בחוזקה לאחריו.
א אינו מתייבש ,ניתן לאחסן לפחות  3שנים.
א חסכוני .ניתן לגוון את הכמות הנחוצה ולאחסן את היתרה.
א אינו יוצר קרום או גושים.
א עמיד מאוד לקור וחום באריזתו המקורית.
א להוספה ושימוש עם מגוון רחב של צבעים וחומרים.
® MIXOLיבוא :צבעי הקשת בע"מ
כרמלים  ,16טירת כרמל .טלwww.paints.co.il 04-9994040 :

⓮

שימוש חיצוני :מגווני ® MIXOLמס'  10 ,7 ,6ו( 18 -סדרת  )Lמיועדים
ליישומים פנימיים בלבד! כאשר נדרש צהוב או אדום ליישומים חיצוניים ,יש
להשתמש ב( True Yellow -מס' ( True Red ,)26מס' Oxide Brilliant ,)27
( Yellowמס'  )30במקום המגוונים המשמשים לשימוש פנימי Canary
 Yellowמס'  Red , 7מס' 10

⓯

שימוש פנימי :לשימוש על עץ חדש ומשטחים שונים אנו מציעים גם מגוון
רב-שימושי מרוכז .לבן ( Oxide Whiteמס'  :)25ניתן להוסיף את המגוון
לצבעים שקופים  /לכות שקופות ,על מנת לקבל אפקט ווש מולבן.
® MIXOLיבוא :צבעי הקשת בע"מ
כרמלים  ,16טירת כרמל .טלwww.paints.co.il 04-9994040 :

❶

מגווני ® MIXOLהינם תוסף לגיוון ואין להשתמש בהם במצבם הגולמי.
ניתן להוסיף את ® MIXOLכמעט לכל צבע או חומר בסיס:

• אפוקסי וצבע אפוקסי •
• צבע ניטרוצלולוזה •
• צבע אקרילי
• משחות שפכטל
•
• חומרי מילוי ופריימר •
• צבע מאמולסיה
•
פולימרית
•

❷
❸
❹
❺
❻
❼

❽
❾
❿

⓫

צבע לרצפת בטון
חומרי גמר על בסיס
אמולסיית לטקס
צבע פוליאורטן
צבע גומי
צבע לטקס סינטטי
צבע שרף סינטטי

•
•
•
•
•
•
•

צבע משרף אקרילי
צבעי טיח וקיר
צבע על בסיס מים
צבע המרטון
צבע לצמנט
שמנים לעץ
לכות לעץ

ניתן להיעזר בטבלת הגוונים על מנת להגיע בקירוב לגוון הרצוי.
מגווני ® MIXOLמסדרת  :LW / LW oxideעמידים באור ומים ,לשימוש פנימי
וחיצוני.
מגווני ® MIXOLמסדרת  :Lמיועדים לשימוש פנימי בלבד.
ניתן לערבב בין כל המגוונים מסדרת ®MIXOL
כאשר מוסיפים את ® MIXOLללכות או חומרים סמיכים ,יתכן קושי
בערבוב ידני .שימוש במיקסר רצוי ,יקל את פעולת הערבוב ויבטיח תוצאה
אופטימליות וגוון אחיד.
לא כל סוגי החומרים מאפשרים הוספת מגוון .יש לבצע בדיקה מקדימה,
לוודא התאמה בין החומרים ושאינם נוטים להיפרד זה מזה .הוסף מגוון
® MIXOLלכמות חומר קטנה .הברש מעט מהצבע המוכן לשימוש (לאחר
שעורבב היטב עם המגוון) ושפשף מיד בחוזקה באמצעות האצבע .אם
הצבע מתכהה ,יתכן שהחומר לא עורבב היטב .יתכן גם שהמוצר אינו מתאים
לשימוש עם ® .MIXOLערבב היטב שנית וחזור על הבדיקה.
במידה ויש צורך לדלל ,ראשית יש להוסיף את ® MIXOLורק לאחר מכן את
המדלל.
יש להשתמש רק במגוונים מסוג ( MIXOL® Oxideפקק אדום = )Oxide
בלכות דלות או נטולות חומרים ארומטיים ,בצבעים המכילים סיליקטים או
שרף סילקוני ,בכל חומרי הבנייה ,בלכות מבודדות ,חומרי איטום ובצבעים
חיצוניים המכילים ממסים.
מגווני ® MIXOLשאינם מסדרת  LW-Oxideמתאימים רק במידה מוגבלת
לגיוון של החומרים הבאים :אמולסיות המבוססות על בסיס ממיס  /צבעים
חיצוניים המבוססים על  / Plioliteשרף פולימרי  /צבעים אלסטיים /
פוליאסטר  /לכות פוליאורתן (חד או דו-רכיבי)  /אמייל לחימום בתנור /
צבעים מבודדים המבוססים על טכנולוגית .Cationic
סכנה! אין לבלוע  /הרחק מהישג ידם של ילדים

קטלוג גוונים ® MIXOLמגוון אוניברסלי מקצועי
האחוזים המופיעים בקטלוג גוונים זה מבוססים על כמויות של ® MIXOLשיש להוסיף לפי שקילה .מספרי הגוון באדום הם מסוג .OXIDE
יתכן ותהיה סטייה קלה מהצבעים המופיעים בקטלוג הגוונים כתוצאה מתהליך ההדפסה.

מגוונים מס'  29-32אינם זמינים בבקבוקון  20מ"ל

