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Dark Mahogany NT-1415

Black Walnut NT-1417Desert Sand NT-1426

Caramel NT-1419

1.  From FLOOD® Pro series 
semi-Transparent acrylic/Oil bases 

  semi-opaque colors can be achieved by applying two coats of Flood 
Pro series acrylic/oil bases tinted to a semi-transparent color. Flood 
Pro series acrylic/oil semi-transparent stains are 2-coat capable. 

  semi-opaque colors can also be achieved by tinting Flood Pro series 
acrylic/oil bases with PPg 96/9600 and Dramatone colorants. Tint 
formulas are available in the database.

2.  From Flood Pro series 
semi-Transparent alkyd/Oil bases

  semi-opaque colors can be achieved by tinting semi-transparent 
alkyd/oil bases with PPg 96/9600 line colorants. Tint formulas are 
available in the database. Flood Pro series semi-transparent alkyd/oil 
stains are not 2-coat capable.

HOW TO ACHIEVE SEMI-OPAQUE COLORS:

Flood® Wood Care | WWW.FLOOD.COm
400 bERTha LammE DR. CRaNbERRy TWP, Pa 16066
TEChNiCaL sERviCE: 1-800-321-3444

קירות: )שכבה אחת( דק: )שכבה אחת(

קירות: )2 שכבות( דק: )שכבה אחת(

קטלוג גוונים צבע חצי שקוף לעץ

החברה נוסדה ב-1841 על ידי משפחת Flood, משפחה של צבעיים מקצועיים. המותג 
Flood הרוויח ביושר את המוניטין שלו כמומחים לטיפול בעץ על ידי ייצור מוצרים 
שמגנים, מייפים ומשמרים כל פרויקט עץ. אנחנו מבינים היטב את הזמן והמאמץ 

המושקעים בטיפול בעץ חיצוני, ואת הגאווה והסיפוק שמורגשים בביצוע פרויקט מוצלח. 
זאת הסיבה שניתן לסמוך על מוצרי Flood, שיספקו כל פעם מחדש תוצאות איכותיות, 

גימור שיחזיק לאורך זמן ושקט נפשי.

Founded in 1841 by the Flood family of painters, the FLOOD® brand 
has earned its reputation as The Wood Care Specialist by creating 
products that protect, preserve and beautify any wood project. We 
understand the time and effort involved in exterior wood care and 
the pride and satisfaction felt in a job well done. That’s why Flood 
products can be trusted to deliver consistent and quality results, long-
lasting performance and peace of mind.

THE WOOd CARE SPECIALIST®

  brick Red NT-1421 )2 שכבות( :ארגזי רוח   Tobacco NT-1425 )בית בחזית    קירות:  )שכבה אחת
Pearl gray NT-1401 )מסגרת חלונות: )2 שכבות

www.sundeck.co.il  |  יבואן: סאן דק
בן גוריון 33 הרצליה 46785

ייעוץ טכני: 1-700-70-71-10

המומחים לטיפול בעץ

הסיפור שלנו
בשנת 1934, ארל ד. פלאד Earl D. Flood, הציג לראשונה את ה'פנטרול' 

®PENETROL, שמן עמיד, בעל אחוז מוצקים גבוה ששימש לצביעה והגנה על עץ 

ומתכות או כתוסף לצבעי שמן אשר הבטיח גימור אחיד וחלק ויישום קל. ב-1970, בזמן 

שהשימוש בעץ שטופל בלחץ גבר )תהליך של אימפרגנציה(, חברת Flood פיתחה את 

צבע שקוף להגנה על עץ חיצוני שמוכר כיום כ- )CWF (Clear Wood Finish כאשר 

הפנטרול הינו מרכיב מפתח בנוסחת הצבע. כיום, תוסף הצבע פנטרול והצבע שקוף 

להגנה על עץ חיצוני הם עדיין המוצרים אותם מעדיפים אנשי העץ והצבע המקצועיים 

וה"אנשי עשה זאת " בעצמך.



brick Red NT-1421

Caramel NT-1419

Rosewood NT-1413

Cedar Naturaltone NT-1411

Dark mahogany NT-1415 Walnut NT-1423

black Walnut NT-1417 Tobacco NT-1425

sierra NT-1420

Redwood Naturaltone NT-1418

Cinnamon NT-1412

Naturaltone Fir/Pine NT-1410

Russet NT-1422Redwood NT-1414

Teak NT-1416 Clove brown NT-1424

Light mocha NT-1427

Desert sand NT-1426

Dark Tahoe NT-1429

ginger NT-1435

avocado NT-1437

Oxford brown NT-1431 Espresso NT-1439

Cinder NT-1433

Olive brown NT-1428

Driftwood gray NT-1434

Coffee NT-1430

mushroom NT-1436

Dark Oak NT-1438

Ebony NT-1432 black Oak NT-1440

Pearl gray NT-1401

aspen Tan NT-1403 blueridge gray NT-1407

smoke blue NT-1405 Polar blue NT-1409

beige gray NT-1402 Light Oak NT-1406

storm gray NT-1404 Weathered barnboard NT-1408

מעניק צבע עשיר המדגיש 
את טקסטורת העץ ומסתיר 

פגמים קלים בעץ

מעניק מראה אטום יותר להגנת 
uv טובה יותר לעצים שהתישנו. 

מסתיר יותר את הפגמים בעץ

שכבה אחת 2 שכבות

הצבע חצי שקוף לעץ מציע שתי אפשרויות ליפות ולהגן על העץ שלך. שתי דרגות שקיפות בשכבה אחת או 2 שכבותמוצר אחד. שתי אפשרויות.

הגוון הסופי יושפע מסוג, צבע, טקסטורה ומידת הספיגה של העץ, וכן ממידת ההכנה והניקיון של 
העץ לפני יישום הצבע. לתוצאות מיטביות, יש לנקות את העץ בעזרת מנקה עץ מתאים מסדרת 

'פלאד פרו'  Flood Pro. עשה ניסיון בפינה נסתרת לפני יישום כל השטח. 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.

בחר את מידת השקיפות

בחר גוון

2 שכבות

שכבה אחת2 שכבות

שכבה אחת2 שכבות שכבה אחת2 שכבות שכבה אחת2 שכבות

שכבה 1

blueridge gray NT-1407 )קירות: )2 שכבות


