סדרת הטיפולים והצבעים המקצועיים לעץ :דקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה

שלב 1
גימור שקוף
למה דווקא ?Flood
העץ הוא אחד מחומרי הגלם הקסומים ומעוררי ההשראה שמייצר עבורנו הטבע .האהבה העזה לעץ והרצון לשלבו כחלק פונקציונאלי ודקורטיבי
בפרוייקטים שונים ,גרמה לחברות המובילות בתחום לפתח ולהשיק מגוון חומרים שיעניקו לעץ ערכים מוספים ויאפשרו לו להישאר עמיד,
יפה ואסתטי לאורך שנים ארוכות .חברת  Floodמהווה את חוד החנית בתחום והמותג הפך עם הזמן לתווית איכות .מוצרי החברה הנם פרי
מחקר ופיתוח מעמיקים ,ידידותיים לשימוש ומוכיחים את עצמם פעם אחר פעם ,באיכות ,במראה הסופי המתקבל ובעיקר בעמידות הגבוהה.

גימור שקוף עם גוון
גימור חצי שקוף

כדאי לדעת מה לחפש
בין אם בחרתם לשלב במעונכם הפרטי גדר ,פרגולה ,דק או רהיטים עשויים עץ ,חשוב לדעת כיצד לשמור על המראה הרענן והמקורי של פריטי
העץ השונים .כדי לשמור על מראה העץ לאורך זמן חשוב שהחומר הנבחר:
•יחדור לעומק העץ ויצמד לפני השטח .החדירה לעומק מגינה על העץ מהפנים כלפי חוץ ובכך שומרת על יופיו וחוסנו
לאורך זמן .ניתן להשתמש במוצרים אקריליים המשלבים בתוכם את טכנולוגיית ה )Emulasa Bond) E.B -המבטיחה
הצמדות חזקה ועמידות בשחיקה גבוהה או מוצרים על בסיס שמן שמשלבים בתוכם את טכנולוגיית ה,Penetrol -
הדואג להחדיר את הצבע וההגנה לעומק העץ ובכך מבטיח הגנה מצוינת למשך זמן רב מאוד .שני החומרים הם פרי
הטכנולוגיות המתקדמות מבית  ,Floodהאחראיות על שיפור הביצועים ועמידות העבודות ,והם משולבים בכל אחד
ממוצרי החברה.
•יעמוד בסטנדרטים מחמירים של איכות אשר יבטיחו עמידות לאורך זמן ,כך שהצבע לא יתקלף ,יסדק או ידהה הצבעים
מבית  Floodמעניקים שקט נפשי והם לעולם לא יסדקו או יתקלפו.
•יעניק לפני השטח מגע נעים ,כזה שנוח ונעים להתנהל עליו גם כשהולכים יחפים.
המומחיות של  Floodוהמחקר המעמיק והאינסופי שמאפיין את החברה ,יצרו סדרות מוצרים העומדות בתקנים מחמירים
של איכות והן זוכות פעם אחר פעם באמון שרוכשים למוצרים השונים ,בעלי המקצוע והצרכנים הפרטיים.
TM

משולב תוסף הE.B-
להדבקות חזקה לפני השטח

גימור אטום

שלב 2

בחר את המראה שתרצה
 מדגיש את יופיו הטבעי של העץ
 מאפשר לעץ ״להתיישן״ באופן טבעי
 מעניק גוון עדין לעץ
 מדגיש את טקסטורת העץ
 מעניק צבע עשיר לעץ
 מאפשר לראות דרכו את העץ
 מעניק כיסוי אטום לעץ ,אך שומר על הטקסטורה שלו
 מסתיר פגמים בעץ ומתאים גם לעצים ישנים במיוחד

הכן את משטח העץ

הכנה נכונה של השטח לפני צביעה הוא שלב חיוני וחשוב מאד .בין אם אתה מחדש עץ ישן (עץ שהאפיר) ,גימור ישן או
רוצה להגן ולייפות עץ חדש .הסרת לכלוך ,כתמים או גימור ישן יבטיחו גימור חדש ,נקי ויפה שיחזיק וישמר לאורך זמן.

®

משולב טכנולוגיית הפנטרול
לחדירה מירבית לפני השטח

קטלוג המוצרים של חברת  ,Floodיסייע לכם לבחור את הגימור והמראה שתבקשו להעניק
לדק ,לפרגולה ,לגדר ,לריהוט או כל אלמנט עץ אחר .הקטלוג ידריך אתכם שלב אחרי שלב,
כך שהעבודה תתבצע בקלות והתוצאות יהיו אופטימליות עבורכם .בואו ללמוד מהמקצוענים!
מוצרי ניקוי והכנת המשטח
 Floodמעניקה לכם פתרונות מקצועיים וקלים לניקוי והכנה של פני השטח אותו אתם הולכים לצבוע .זהו שלב חשוב מאוד ואין לדלג עליו,
בפרט כשמדובר בעץ הנמצא תחת כיפת השמים .ההבנה הגדולה והמעמיקה של  ,Floodמאפשרת לכם להנות ממוצרים קפדניים ואיכותיים,
בהתאמה מושלמת לשלבי העבודה השונים ובאותה מידה ידידותיים וקלים ליישום.

גימורים שקופים ושקופים בעלי גוון (מגוונים)
אין ספק שהמראה הטבעי של העץ הוא זה שהופך אותו לאטרקטיבי ומיוחד .המוצרים השקופים של  Floodמבליטים את העושר הטבעי של
העץ ובד בבד חודרים לעומקו כדי לספק לו את ההגנה הנחוצה מפני נזקי שמש ולחות .מוצרי  Floodמשלבים בתוכם מרכיב טכנולוגי ייחודי
לחברת  Floodשנקרא  .Penetrolהפנטרול דואג להחדיר את הצבע וההגנה עמוק לתוך העץ ובכך מבטיח את אריכות ההגנה.

גימורים חצי שקופים ואטומים
אם מתחשק לכם להכניס נימה מעט צבעונית יותר ,כזאת שתדגיש את טעמכם האישי ,כדאי שתכירו שני מוצרים מבית Flood
 TWF-Semi Transparentו .SWF-Solid Wood Finish -מדובר בצבעים אטומים וחצי שקופים במנעד רחב של גוונים .החומרים פותחו על בסיס
טכנולוגיית ה ,)Emulasa Bond) E.B -פיתוח המשפר משמעותית את יכולת ההצמדות והחדירה לעץ ומעניק עמידות שאין דומה לה בשום מוצר
אחר.

שלבים וטיפים להכנה טובה ומקצועית של פני השטח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1כסו בניילון את כל האזורים שבסביבתו הקרובה של העץ בו אתם עומדים לטפל.
2נקו את פני השטח מאבק ולכלוכים קלים.
3הרטיבו את פני השטח.
4פזרו את חומר הניקוי/הכנה עם מרסס גינה ,רולר או מטאטא סינטטי קשיח.
5במשטחים אנכיים ,עיבדו מלמטה למעלה.
6שמור על המשטח רטוב ואפשר לחומר הפעיל לפעול בין  20-30דקות.
7קרצפו את חומר הניקוי בעזרת מטאטא סינטטי קשיח.
8שטפו היטב את פני השטח במים בלחץ הגבוה ביותר שניתן ,דרך פיה עם זרם ממוקד ,או במכונת לחץ מים.
9בתום התהליך נקו את כלי העבודה במים וסבון.

שלב 3

יישם את חומר הגמר

כעת כשפני השטח נקיים ומוכנים לצביעה ,בחרו את אחד מחומרי הגמר של  ,Floodלשמירה והגנה על העץ .זה הזמן
לבחור את הגוון הרצוי ולהתכונן למלאכת הצביעה.

שלבים וטיפים לצביעה נכונה:
1 .1וודאו שהעץ הוכן כראוי ,על פני השטח להיות נקיים לחלוטין מלכלוך או שומנים.
2 .2ערבבו את הצבע לפני ותוך כדי תהליך הצביעה.
3 .3במקרה שאתם משתמשים ביותר ממיכל צבע אחד ,ערבבו את כל המיכלים שברשותכם בדלי
אחד גדול על מנת להבטיח את אחידות הגוון.
4 .4נסו את הגוון במקום נסתר לפני היישום המלא.
5 .5אין ליישם בשמש ישירה או אם צפוי גשם ב 48-שעות הקרובות.
6 .6יישמו את החומר בטמפרטורה שבין  28-10מעלות צלזיוס.
7 .7יישמו שכבות אחידות ,וציבעו לוחות שלמים עד לסופם בכדי למנוע סימני ״תפר״ בין שכבות הצבע.
8 .8אחרי התזת צבע ,עברו עם רולר או מברשת בכדי להבטיח חדירה של החומר ואחידות הצבע.
9 .9עיינו בתווית המוצר להוראות יישום ,זמני ייבוש ושטח כיסוי( .משתנה בין מוצר למוצר)
1010נקיון כלי עבודה :לאחר שימוש במוצרים על בסיס מים ,יש לנקות את כלי העבודה במים וסבון.
לאחר שימוש במוצרים על בסיס שמן ,יש לנקות את הכלי העבודה בטרפנטין.

מנקה ומבהיר עץ

אחרי

מסיר גימורים ומנקה עץ

אחרי

לפני

מנקה ומבהיר עץ

מסיר גימורים ומנקה עץ

לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה






לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה

מנקה ,מבהיר ומכין עץ ישן לצביעה.
מנקה את אפרוריות העץ ,מחזיר לו את
צבעו המקורי ומעניק לו מראה חדש.
פותח את נקבוביות העץ ומכין אותו
לצביעה וגמר.
גלון אחד נותן תפוקה של  5גלונים של
חומר ניקוי כשהוא מדולל במים.
אידיאלי לדקים ,דקים סינטטים ,גדרות,
בתי עץ וריהוט.






כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

 92.9-121.3מ״ר
לגלון בדילול 1:4

מברשת ניילון
קשה ,או מברשת
שערות עמידה
לכימיקלים

5-28°C
אין לעבוד בשמש
ישירה

 48שעות

מים וסבון

 1ליטר




מפרק ומסיר גימורים כגון צבעים על
בסיס מים ,שמן ,לזור ,חצי שקופים
ואטומים ומכין את העץ לצביעה מחדש.
פותח את נקבוביות העץ מה שמאפשר
לצבע לחדור לעץ ולהספג בו עמוק יותר.
מסיר לכלוכים קשים מעץ דוגמת שמנים
פגעי מזג אוויר וחותמות.
מסיר את ״ברק המנסרה״ מעץ חדש
( )Mill Glazeומאפשר את חדירת הצבע
לעץ חדש.
ניתן לדילול של עד .1:10
אידיאלי לכל עץ חיצוני ,דקים ,פרגולות
גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה.

כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

 9.3-11.6מ״ר
לגלון לא מדולל

מברשת ניילון
קשה ,או מברשת
שערות עמידה
לכימיקלים

5-28°C
אין לעבוד בשמש
ישירה

 48שעות

מים וסבון

 1ליטר

102.3-127.6
מ״ר לגלון בדילול
1:10

גלון ( 3.78ליטר)

מיטות שיזוף :מיטה משמאל אחרי ניקוי ב ,Wood Cleaner-וללא צביעה .מיטה
מימין לפני טיפול.

לפני

גלון ( 3.78ליטר)

מה הופך את ה Wood Cleaner-לשונה מחומרי ניקוי עץ אחרים?

מה הופך את ה Wood Stripper-לשונה ממסירי צבע אחרים?

מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על עץ ומשמרים אותו .ה Wood Cleaner-אינו מכיל
חומר מלבין כך שהוא אינו יכול לפגוע בסביבה או בצמחיה Wood Cleaner .הוא חומר
וורסטילי ,רב שימושי ומיועד לשימוש בעצים שעברו אמפרגנציה (טיפול בלחץ למניעת
מזיקים) ,עצים קשים ורכים ,לוגים ,גדרות ,ריהוט גן ,פלסטיק ,ויניל ,פיברגלס ,קרוואנים
ונוספים Wood Cleaner .מגיע כחומר מרוכז מאד וערבובו עם מים נותן תפוקה של
כ 20-ליטר חומר ניקוי יעיל ואפקטיבי לעד  120מ״ר לגלון!
אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט גינה ולתחזוקה שוטפת של כל עץ
חיצוני הדורש ניקוי וטיפול.

מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו .בכדי להשיג תוצאת צביעה
מושלמת ,בהתאם לתכנון שלכם ,יש להתחיל בעבודת הכנה ובמשטח חשוף ונקי
מלכלוך ,אלא שעם הזמן החולף ,נוספות שכבות צבע ,שומן ולכלוכים קשים ועקשנים
אחרים על העץ ההופכים את פעולת הניקוי ,פעמים רבות ,לבלתי אפשרית .לכן אין
אף מסיר צבע שיודע להתמודד בצורה אפקטיבית יותר מ Wood Stripper-להסיר את
הגימורים והלכלוכים אפילו העקשניים ביותר כמו אקרילים ושמן.
אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הניקוי
וטיפול.
פעולת הניקוי ,מריחת החומר עם מברשת קשיחה ולאחר מכן שטיפה עם מים.

שמן פרימיום הנותן לעץ מראה קלאסי ומדגיש את יופיו הטבעי
*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד .תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.

שמן חודרני לעץ

Coastal Gray C-131

Copperwash C-113

Jute C-129

Cashmere C-130

Western Heart Redwood C-107

Clear Tint Base C-101

Stormy C-132

Tiger Lily C-114

Natural Redwood C-121

Natural Fir/Pine C-124

Western Redwood C-108

Honey Gold C-102

Trellis Green C-133

Rodeo Brown C-115

Gingersnap C-122

Natural Cedartone C-123

Redwood C-109

Western Cedar C-103

לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה







שמן המשווה לעץ מראה קלאסי ומדגיש
את יופיו הטבעי.
חודר לעומק העץ ,מגן עליו מבפנים
ושומר על הלחות הנחוצה לו לאורך זמן.
לעולם לא יתקלף ,יסדק או יתפורר.
מתאים לכל סוגי העץ.
מונע טחב ועובש ומגן מנזקי לחות.
מגן על העץ מפני קרני השמש .UV

Silver Birch C-134

Rustic Honey C-125

Pinecone C-127

Amber C-126

Red Cedar C-110

Western Natural C-104

Chambray C-135

Stoneworks C-119

Toasted Spice C-117

Cognac C-116

Natural C-111

Hickory C-105

Night Lite C-136

Volcano C-128

Tobacco Brown C-120

Beechnut C-118

Cedar C-112

Walnut C-106

 CWF-UV 5OILבגווןRedwood C-109 ,

*הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג ,טקסטורה ,צבע ,צפיפות ,וחספוס של
העץ .צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל
מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש .עשה ניסיון
בפינה נסתרת .הקטלוג אינה מהווה  100%דיוק של הגוונים .דיוק הגוון
יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood
שניתנות למשווקים .קטלוג זה נתון להשפעתם של החום ,אור וגיל וייתכנו
שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

 30-60מ״ר לגלון

מברשת

10-28°C

בין שכבות:
 15דקות

טרפנטין מינרלי

 1ליטר

 25מ"ר בשתי
שכבות בממוצע

רולר
התזה
פד מריחה

ייבוש סופי:
 24-48שעות

גלון ( 3.78ליטר)
פח ( 18.7ליטר)

מה הופך את ה CWF UV 5OIL -לשונה משמנים אחרים?
מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו .חומרים אלו לעולם לא יתקלפו או יסדקו CWF UV 5OIL .הוא גימור
שקוף המשלב בתוכו מרכיב ייחודי שנקרא פנטרול .הפנטרול דואג להחדיר את השמן לעומק העץ ומבטיח בכך הגנה
למשך זמן ממושך מאוד .השמן מגן על העץ מבפנים ,ניתן לגוונו ולהבליט בכך את הטקסטורה ואת יופיו הטבעי של העץ.
בשמן קיימת תחמוצת ברזל המגינה מפני השמש הקופחת המזיקה לעץ (קרינת .)UV
אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה .מוצרי  Floodמעניקים את השילוב
האולטימטיבי בין אסתטיקה לאיכות ועמידות.

®

משולב טכנולוגיית הפנטרול
לחדירה מירבית לפני השטח

צבע עשיר ועמיד במיוחד השומר על המראה הטבעי וטקסטורת העץ
*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד .תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.

צבע חצי שקוף לעץ

לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה










Natural Cedar T-326

Mauve Stone T-321

Wheat Grass T-311

Linen T-302

White Parchment T-306

Buttercup T-301

Barn Red T-325

Salmon T-322

Ocean Mist T-316

Mint T-312

Oystrer T-307

Almond T-303

Redwood T-324

Falling Leaf T-323

Country Blue T-317

Sea Spray T-313

Rain Dance T-308

Desert Sand T-304

מעניק צבע עשיר ומאפשר את שמירת
טקסטורת העץ ,בין אם מדובר בעץ חדש
או ישן.
השילוב של בסיס משולב של שמן ומים
מעניק יתרון כפול -השמן חודר ונצמד
בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו
מתקלף או דוהה.
מונע טחב ועובש.
מגן על העץ מפני קרני השמש .UV
ניקוי עם מים וסבון.

Bark T-332

Driftwood Gray T-331

Chestnut T-327

Blue Shale T-318

Ever Green T-314

Silver Lining T-309

Sand Dune T-305

Coffee Bean T-334

Dusty Trail T-333

WoodChuck T-328

Cool Grass T-315

Cloud Cover T-310

Buckeye T-335

Auburn Brown T-330

Warm Earth T-329

Holly T-320

Night Sky T-319

 TWF-SEMIבגווןDusty Trail T-333 ,

*הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג ,טקסטורה ,צבע ,צפיפות ,וחספוס של
העץ .צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל
מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש .עשה ניסיון
בפינה נסתרת .הקטלוג אינה מהווה  100%דיוק של הגוונים .דיוק הגוון
יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood
שניתנות למשווקים .קטלוג זה נתון להשפעתם של החום ,אור וגיל וייתכנו
שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

 32.5-37מ״ר
לגלון

מברשת

10-27°C

בין שכבות:
 2-4שעות

מים וסבון

 1ליטר

 20-25מ"ר בשתי
שכבות בממוצע

רולר
התזה
פד מריחה

ייבוש סופי:
 24-48שעות

גלון ( 3.78ליטר)
פח ( 18.7ליטר)

מה הופך את ה TWF-SEMI-לשונה מצבעי עץ אחרים?
מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו .הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו TWF-SEMI .הוא צבע פרימיום על
בסיס אקרילי ,המשלב בתוכו את מרכיב ה ,E-B (Emulsa Bond(-המאפשר איכות היצמדות לעץ ורמת שחיקה שאין דומה
להן בכל מוצר אחר TWF-SEMI .הוא מוצר על בסיס שמן ומים (אמולסיה) ,כאשר השמן הוא זה שמחדיר את הצבע לעץ
והמים (אקרילי) מעניקים את תכונות הגמישות ויכולת הנשימה .מקבלים את הטוב משניהם .החדירה וההצמדות החזקה
של השמן ,ואת הגמישות ,יכולת ההחזקה ויכולת ״הנשימה״ של מוצרי בסיס המים.
אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה .מוצרי  Floodמעניקים את השילוב
האולטימטיבי בין אסתטיקה איכות ועמידות.

TM

משולב תוסף הE.B-
להדבקות חזקה לפני השטח

צבע עשיר ועמיד במיוחד המכסה את מראה העץ אך שומר על הטקסטורה שלו
*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד .תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.

Espresso S-589

Traditional Cedar S-577

Portabello S-560

Ice Blue S-543

Smoke Signals S-554

Shale S-545

Traditional Chocolate S-580

Cedar S-508

Wheatberry S-569

Winter Sky S-544

Seafarer Blue S-556

Robin’s Egg S-546

Chocolate S-581

Canyon S-587

Colonial Gray S-571

Traditional Cape Cod Gray S-550

Tranquil Sea S-555

Slate Blue S-547

צבע אטום לעץ
לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה









מעניק צבע אטום עשיר ,חודר לשכבות
העץ העמוקות ואינו יוצר קליפה על פני
השטח.
השילוב של בסיס משולב של שמן ומים
מעניק יתרון כפול -השמן חודר ונצמד
בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו
מתקלף או דוהה.
מונע טחב ועובש.
מגן על העץ מפני קרני השמש .UV
ניקוי עם מים וסבון.

Traditional Mahogany S-582

Earthy Brown S-518

Latte S-568

Shagbark Brown S-588

Traditional Russet S-590

Traditional Coffee S-509

Traditional Oxford Brown S-525

Pewter Gray S-563

Nutmeg Brown S-579

Tea Leaf S-573

Pebble S-561

Hudson Gray S-566

Coffee S-517

Steely Gray S-562

Traditional Stone Hedge S-553

Putty S-565

Deep Charcoal S-574

כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

 32.5-37מ״ר
לגלון

מברשת

10-27°C

בין שכבות:
 2-4שעות

מים וסבון

 1ליטר

 20-25מ"ר בשתי
שכבות בממוצע

רולר
התזה
פד מריחה

Antique Gray S-551

Forest Dew S-567

Colonial Blue S-557

Newport Blue S-575

 ,SWF-SOLIDדק בגוון Steely Gray S-562 :מעקה בגווןBrilliant White :
S-559

*הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג ,טקסטורה ,צבע ,צפיפות ,וחספוס של
העץ .צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל
מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש .עשה ניסיון
בפינה נסתרת .הקטלוג אינה מהווה  100%דיוק של הגוונים .דיוק הגוון
יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood
שניתנות למשווקים .קטלוג זה נתון להשפעתם של החום ,אור וגיל וייתכנו
שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

Stone S-552

Ash Blue S-564

Blue Bell S-548

ייבוש סופי:
 24-48שעות

גלון ( 3.78ליטר)
פח ( 18.7ליטר)

מה הופך את ה SWF-SOLID-לשונה מצבעי עץ אחרים?
מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו .הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו SWF-SOLID .הוא צבע פרימיום על
בסיס אקרילי ,המשלב בתוכו את מרכיב ה ,E-B (Emulsa Bond(-המאפשר איכות היצמדות ורמת שחיקה שאין דומה להם
בכל מוצר אחר SWF-SOLID .הוא מוצר על בסיס שמן ומים (אמולסיה) ,כאשר השמן הוא זה שמחדיר את הצבע לעץ והמים
(אקרילי) מעניקים את תכונות הגמישות ויכולת הנשימה .מקבלים את הטוב משניהם .החדירה וההצמדות החזקה של
השמן ,ואת הגמישות ,יכולת ההחזקה ויכולת ״הנשימה״ של מוצרי בסיס המים.
אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה .מוצרי  Floodמעניקים את השילוב
האולטימטיבי בין אסתטיקה איכות ועמידות.

TM

משולב תוסף הE.B-
להדבקות חזקה לפני השטח

המשך גוונים צבע אטום לעץ
*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד .תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.

Acron S-576

Brilliant White S-559

Sugar Cane S-502

Sandstone S-512

Misty Gray S-541

Moss S-524

Autumn Leaf S-584

Outside White S-558

Sea Shell S-501

Prairie Dust S-521

Gray Skies S-549

Willow S-572

Warm Coral S-583

Light Wheat S-527

Cream S-504

Desert Tan S-514

Sage Green S-534

New Olive Green S-523

צבע אטום לעץ
לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה









מעניק צבע אטום עשיר ,חודר לשכבות
העץ העמוקות ואינו יוצר קליפה על פני
השטח.
השילוב של בסיס משולב של שמן ומים
מעניק יתרון כפול -השמן חודר ונצמד
בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו
מתקלף או דוהה.
מונע טחב ועובש.
מגן על העץ מפני קרני השמש .UV
ניקוי עם מים וסבון.

New Rose S-585

Cinnamon S-591

Sand Dollar S-511

Birch Wood S-510

Buttercream S-503

Mellow S-505

Shadow S-570

Olive S-515

Sea Foam Green S-535

Wave Crest S-536

Spruce Green S-538

Colonial Green S-540

Traditional Navajo Red S-594

Fairest Ivory S-528

Harvest Wheat S-506

Pear S-513

Palm Tree S-529

Greenest Green S-532

Paprika S-592

Mulberry S-586

Autumn Glow S-507

Sahara S-516

Island Breeze S-530

Mallard Green S-539

 ,SWF-SOLIDבית בגוונים Fairest Ivory S-528 :וPear S-513 -

*הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג ,טקסטורה ,צבע ,צפיפות ,וחספוס של
העץ .צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל
מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש .עשה ניסיון
בפינה נסתרת .הקטלוג אינה מהווה  100%דיוק של הגוונים .דיוק הגוון
יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת Flood
שניתנות למשווקים .קטלוג זה נתון להשפעתם של החום ,אור וגיל וייתכנו
שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

Brick S-593

Wine S-596

Aztec Brown S-520

Pebblestone Clay S-542

Antique Teal S-537

Forest Green S-533

Colonial Red S-595

Chamois S-519

Taupe S-522

True Green S-531

Deepest Black S-526

גימור שקוף עם הגנה מפני קרני שמש

צבע על בסיס מים לעצים קשים ואקזוטיים

*הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד .תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.

*הגוונים מוצגים על עץ איפאה והינם להמחשה בלבד .תיתכן סטיה בין הנייר המודפס למציאות.

Cedar H-805

Natural H-801

Natural Tone (Clear) V-251

מתאי
לעץ ם במיוחד
איפאה.
Teak H-806

גימור שקוף עם הגנה מפני קרני השמש

צבע על בסיס מים לעצים קשים ואקזוטיים

Cedar Tone V-252

לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה

לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ וריהוט גינה









מעניק גימור שקוף לחלוטין ומבליט את
יופיו הטבעי של העץ.
השילוב של בסיס משולב של שמן ומים
מעניק יתרון כפול -השמן חודר ונצמד
בעוד המים (אקרילי) מעניקים עמידות וגמישות.
זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו
מתקלף או דוהה.
מאפשר לעץ ״להתיישן״ באופן טבעי.
מונע טחב ועובש.
מגן על העץ מפני קרני השמש .UV
ניקוי עם מים וסבון.

Red Cedar H-802





Redwood Tone V-253





צבע ייעודי לעבודה עם עצים קשים
וצפופים דוגמת האיפאה ,טיק ,מהגוני
ודומיהם.
חודר לשכבות העץ העמוקות ומסייע
בשמירה על מראהו הטבעי והאקזוטי.
זמן עמידות ארוך במיוחד והוא אינו
מתקלף או דוהה.
מונע טחב ועובש.
מגן על העץ מפני קרני השמש .UV
ניקוי עם מים וסבון.

Hickory H-807

Walnut H-808

כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

 18.5-32.5מ״ר
לגלון

מברשת

10-27°C

בין שכבות:
 20דקות

מים וסבון

 1ליטר

 18.5-32.5מ״ר
לגלון

 15-20מ"ר בשתי
שכבות בממוצע

רולר

גלון ( 3.78ליטר)

 15-20מ"ר בשתי
שכבות בממוצע

ייבוש סופי:
 24-48שעות

פד מריחה

פח ( 18.7ליטר)

Redwood H-803

Mahogany H-804

כושר כיסוי

יישום ב

טמפרטורה

זמן ייבוש

ניקוי ב

אריזה

מברשת

10-32°C

בין שכבות:
 20דקות

מים וסבון

 1ליטר

רולר

ייבוש סופי:
 24-48שעות

התזה

גלון ( 3.78ליטר)
פח ( 18.7ליטר)

פד מריחה

מה הופך את ה CWF-UV-לשונה מצבעי עץ אחרים?

מה הופך את ה CWF-Hardwoods-לשונה מצבעי עץ אחרים?

מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו .הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו.
 CWF UVהוא גימור שקוף המשלב בתוכו מרכיב ייחודי שנקרא פנטרול .הפנטרול דואג
להחדיר את הצבע לשכבות העץ העמוקות ובכך מבטיח הגנה מעולה לזמן ממושך.
 CWF UVמגן ומייפה את העץ מבפנים .הוא מגיע ב 3-גוונים ,ובהבלטתו את מבנה העץ
והטקסטורה שלו ,הוא מדגיש את יופיו הטבעי .ב CWF UV-קיימת תחמוצת ברזל לשם
הגנה מפני אלומות האור של השמש המזיקות לעץ (קרינת .)UV
אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה.
מוצרי  Floodמעניקים את השילוב האולטימטיבי בין אסתטיקה איכות ועמידות.

מוצרי  Floodמוכחים כמגנים על העץ ומשמרים אותו .הם לעולם לא יתקלפו או יסדקו.
 CWF-Hardwoodsהוא צבע עשיר על בסיס מים ,מיוחד לעצים קשים וצפופים דוגמת
האיפאה ,טיק ,מהגוני ,רוזווד ודומים נוספים .הפורמולה היחודית שלו מדגישה את את
היופי הטבעי של העץ ומשמרת אותו לאורך זמן ,CWF-Hardwoods .עשוי בטכנולוגיה של
מזעור מולקולות הצבע למינימום ,מה שמאפשר חדירה עמוקה לשכבות העץ והצמדות
גם לעצים הקשים והצפופים ביותר .אידיאלי לדקים ,פרגולות ,גדרות ,בתי עץ ,ריהוט
גינה או כל עץ חיצוני הדורש הגנה .מוצרי  Floodמעניקים את השילוב האולטימטיבי בין
אסתטיקה איכות ועמידות.

 ,CWF-UVדק ומעקה בגוון Cedar V-252 :על עץ סידר
*הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג ,טקסטורה ,צבע ,צפיפות ,וחספוס של העץ .צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש .עשה
ניסיון בפינה נסתרת .הקטלוג אינה מהווה  100%דיוק של הגוונים .דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת  Floodשניתנות למשווקים .קטלוג זה נתון להשפעתם של החום ,אור
וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.

 ,CWF-Hardwoodsדק בגוון Mahagony H-804 :על עץ איפאה
*הגוונים המוצגים יראו שונה על סוג ,טקסטורה ,צבע ,צפיפות ,וחספוס של העץ .צבע העץ והטקסטורה שלו יכולים להשפיע על המראה הסופי ועל מספר השכבות שיש ליישם ובכדי להשיג את הגוון המבוקש .עשה
ניסיון בפינה נסתרת .הקטלוג אינה מהווה  100%דיוק של הגוונים .דיוק הגוון יתקבל רק באמצעות גיוון עם הפורמולציות הבלעדיות של חברת  Floodשניתנות למשווקים .קטלוג זה נתון להשפעתם של החום ,אור
וגיל וייתכנו שינויים קלים בגוון בעקבות השפעות אלו.
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