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חידוש ושימור עץ <

THE ONE DAY DECK

STAIN PREP TM

שטוף שטיפה מקדימה )Stain PrepTM - Mill Glaze AwayTM( כדי לגרום לצבעי העץ להחזיק זמן רב יותר.  מטיב את ביצועי שכבת הציפוי ע”י 
הסרת אבק, טחב, משקעי דונג ו”ברק מנסרה”. הכן את העץ כך שצבע העץ יחדור באופן שווה ומלא. המוצר Stain PrepTM מיועד ליצירת רמת 

PH אחידה בעץ לפני השימוש בשכבת גימור מבוססת מים מהדור החדש.        

עד 40 מטר רבוע לשקית )בהתאם למשטח(.

השתמש בכפפות גומי ומשקפי מגן.
הימנע מבליעה וממגע בעור או בעיניים. לבש ציוד מגן אישי. 

בעת הריסוס השתמש במסכה. 

מכיל סודיום בורט דקהידרט )מלח חומצת הבור(. הימנע ממגע בעיניים. 
במקרה של מגע בעיניים, שטוף במים במשך 15 דקות ופנה לרופא. עיין 

בגיליון הבטיחות הרפואית למידע נוסף בנושא בטיחות וגהות.

המוצר Stain PrepTM מסייע בהגנה נגד ריקבון, עובש, וטחב בעץ בעזרת 
)מלח חומצת הבור(. הגן על משטחי עץ חדשים,  טיפול בבורט טבעי 
גדרות, חיפויי עץ ומבנים אחרים בעת בנייתם עדי שיוכלו לשמור על 
המראה הטבעי שלהם. בצע שטיפה מקדימה עם Stain PrepTM וצפה 
מיידית בשכבה של Natural Deck OilTM לפני שההתבלות והשחיקה 
 )CCA( עם קורות עץ מעובדות  Stain PrepTM -מתחילות. השתמש ב

להכנת פני השטח לפני צביעתן. 
 .WOODWASHTM במידה ומשטח העץ אפרפר ובלוי, השתמש במוצר
 Simple WashTM במידה והעץ זקוק לניקוי רציני, השתמש במוצר
   Stain PrepTM - Mill Glaze AwayTM המוצר .Stain PrepTM-וסיים ב
יאריך את חיי שכבת הציפוי על ידי ייצור רמת ה-PH ופתיחת נקבובויות 
העץ. מוצרי הכנה אחרים מבוססי חומצה או כלור אינם משאירים את 
.Natural Deck OilTM העץ במצב מתאים לציפוי מבוסס מים כגון

להגדרת  העץ  ציפוי  תעשיית  את  המשמש  מונח  הוא  מנסרה”  ”ברק 
המשטח החלק והמבריק המופיע בקורות עץ שנוסרו זה עתה. משטח 
שמסתובבים  ניסור  להבי  ידי  על  נוצר  מנסרה”  ”ברק  או  זה  מבריק 
במהירויות גבוהות. הטמפרטורות והלחץ הגבוהים פשוט מבריקים את 
העץ למצב שבו איזורים ממנו נראים מבריקים. איזורים מבריקים אלו 
שנקראים גם ”איזורי ברק מנסרה” מונעים חדירה והידבקות מוצלחת 

של שכבת הציפוי, באופן שמוביל לקילוף מוקדם ולכשל המוצר.

השימוש במוצר Stain PrepTM - Mill Glaze AwayTM  יאפשר שימוש 
מיידי בשכבה של Natural Deck OilTM מבלי שיש צורך להניח לעץ 
הגנה  ללא  להישחק  חדש  לעץ  להניח  הוא  הרגיל  הנוהג  להתייבש. 
ברק  בעיית  פותר את  זה  יום. תהליך הישחקות   09 עד  לתקופה של 
המנסרה באמצעות חשיפת העץ לשמש ולמים. אולם, חשיפה חיצונית 

לאור השמש )קרינת UV( ולמים עשויה לפגום בצבע העץ. 

 .)27oc 1. המס את החומר ב=9 ליטרים של מים חמימים )מעל
2. פזר באמצעות מברשת, רולר או מרסס גינה.

3. המתן בין 5 ל-15 דקות.
4. הברש במברשת ושטוף במים.

5. הנח לעץ להגיע למצב בו הוא יבש למגע, לפני שתוסיף שכבה נוספת.

הוראות שימוש

סילוק אשפה
יש להשליך לאשפה את שאריות המוצר בהתאם לתקנות הסביבתיות 

הרלוונטיות. 

MILL GLAZE AWAY
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1. מתכלה
2. מתנקה במים

3. קל לשימוש
4. שקית אחת של 250 גרם מספיקה ליצירת 9 ליטרים.

5. אינו מכיל כלור, TSP או סודה קאוסטית.

מאפיינים

המוצר Stain PrepTM יאריך את חיי שכבת הציפוי על ידי יצוב רמת 
מבוססי  אחרים  הכנה  מוצרי  העץ.  נקבובויות  ופתיחת   PH-ה
לציפוי  אינם משאירים את העץ במצב מתאים  כלור  או  חומצה 

.Natural Deck OilTM מבוסס מים כגון

שימושים נפוצים
המוצר Stain PrepTM הוכח כמוצר המכין ביעילות משטחי עץ לציפוי 
על ידי חדירה לעץ והסרת כל הצטברות של אבק וחומצה. מוצר 

מהפכני זה, יאריך את חייה של כל שכבת ציפוי באשר היא. 
לשימוש על:

1. משטחי עץ - דקים
2. קורות עץ
3. גדרות עץ
4. רעפי עץ

5. חיפויי עץ
6. מתאים לשימוש בכל עץ חדש לפני צביעתו, כחלק מהטיפול      

    הכולל בעץ.

1. מאריך את חיי שכבת הציפוי
2. מנקה ומכין את העץ לציפוי

3. מנקה במהירות לכלוך וכתמי מים
4. מסיר ”ברק מנסרה” מהעץ

5. מעבד את העץ על ידי שטיפת משקעים חומצתיים
6. מגן על המשטח באמצעות טיפול בבורט טבעי 

    )מלח חומצת הבור(
7. ממטב את ביצועי הציפוי באופן מובטח.

Stain PrepTM המוצר

תכונות

מראה

משקל סגולי

N/Aנקודת רתיחה

N/A

5.1

0g/L

N/A

N/A

24 חודשים

עד 40 מ”ר

נקודת קפיאה

PH

נקודת התלקחות

VOC תכולת

צמיגות

חיי מדף

אבקה גרגירית לבנה

1.71

הטכנולוגיה
ידידותיות  חלופות  בפיתוח  עוסקת   )Napier( נפייר  חברת 
אף  ולעתים  לכימיקלים הקשים  לעובד,  ובטוחות  לסביבה 
הרעילים המשמשים את תעשיית הציפויים. נפייר מחזיקה 
פיתחה. אותם  החדשניים  המוצרים  עבור  רבים  בפטנטים 

כיסוי )תיאורטי(
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לצבעי  לגרום  כדי   Stain PrepTM באמצעות  מקדימה  שטיפה  בצע 
מטיב את ביצועי שכבת    Stain PrepTM העץ להחזיק זמן רב יותר. 
מנסרה”. ו”ברק  דונג  משקעי  טחב,  אבק,  הסרת  ע”י  הציפוי 
המוצר ומלא.  שווה  באופן  יחדור  העץ  שצבע  כך  העץ  את  הכן 
לפני השימוש  בעץ,  אחידה   PH רמת  ליצירת  מיועד   Stain PrepTM

בשכבת גימור מבוססת מים מהדור החדש.       

 .)27oc 1. המס את החומר ב-9 ליטרים של מים חמימים )מעל
2. פזר באמצעות מברשת, רולר או מרסס גינה.

3. המתן בין 5 ל-15 דקות.
4. הברש במברשת ושטוף במים.

5. הנח לעץ להגיע למצב בו הוא יבש למגע לפני שכבת שימון.

הוראות שימוש

כיסוי
עד 40 מטר רבוע לשקית )בהתאם למשטח(.

אמצעי זהירות
השתמש בכפפות גומי ומשקפי מגן.

הימנע מבליעה וממגע בעור או בעיניים. לבש ציוד מגן אישי. 
בעת הריסוס השתמש במסכה. 

עזרה ראשונה
)מלח חומצת הבור(. הימנע ממגע  מכיל סודיום בורט דקהידרט 
בעיניים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף במים במשך 15 דקות 
ופנה לרופא. עיין בגיליון הבטיחות הרפואית למידע נוסף בנושא 

בטיחות וגהות.

סילוק אשפה
לתקנות  בהתאם  המוצר  שאריות  את  לאשפה  להשליך  יש 

הסביבתיות הרלוונטיות.

מה זה ברק מנסרה?

?Stain PrepTM -מדוע להשתמש ב

העץ  ציפוי  תעשיית  את  המשמש  מונח  הוא  מנסרה”  ”ברק 
להגדרת המשטח החלק והמבריק המופיע בקורות עץ שנוסרו זה 
עתה. משטח מבריק זה או ”ברק מנסרה” נוצר על ידי להבי ניסור 

שמסתובבים במהירויות גבוהות.
הטמפרטורות והלחץ הגבוהים פשוט מבריקים את העץ למצב שבו 
הנקראים  אלו  איזורים מבריקים  נראים מבריקים.  איזורים ממנו 
והידבקות מוצלחת של  מונעים חדירה  ברק מנסרה”  ”איזורי  גם 

שכבת הציפוי, באופן שמוביל לקילוף מוקדם ולכשל המוצר.

יאפשר שימוש   Stain PrepTM - Mill Glaze AwayTM במוצר  השימוש 
לעץ  להניח  הצורך  מבלי   Natural Deck OilTM של  בשכבה  מיידי 
להתייבש. הנוהג הרגיל הוא להניח לעץ חדש להישחק ללא הגנה 

לתקופה של עד 90 יום. 
באמצעות  המנסרה  ברק  בעיית  את  פותר  זה  הישחקות  תהליך 
חשיפת העץ לשמש ולמים. אולם, חשיפה חיצונית לאור השמש 

)קרינת UV( ולמים עשויה לפגום בצבע העץ. 

המלצות לקבלן
בעץ  וטחב  עובש,  ריקבון,  נגד  בהגנה  מסייע   Stain PrepTM המוצר 
בעזרת טיפול בבורט טבעי )מלח חומצת הבור(. הגן על משטחי 
כדי  בנייתם  בעת  אחרים  ומבנים  עץ  חיפויי  גדרות,  חדשים,  עץ 
שיוכלו לשמור על המראה הטבעי שלהם. בצע שטיפה מקדימה 
לפני   Natural Deck OilTM Stain PrepTM וצפה מיידית בשכבה של  עם 
עם   Stain PrepTM-ב השתמש  מתחילות.  והשחיקה  שההתבלות 

קורות עץ מעובדות )CCA( להכנת פני השטח לפני צביעתן. 
 .WoodwashTM במידה ומשטח העץ אפרפר ובלוי, השתמש במוצר 
 SimpleWashTM במוצר  השתמש  רציני,  לניקוי  זקוק  והעץ  במידה 
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