מוצרים זמינים בטכנולוגיית
Long Effect

BONDEX Matt

חדש

 BONDEX Mattהוא צבע מגן חצי שקוף לעץ ,על בסיס
טרפנטין ,מיועד לכל סוגי העץ המצויים בחוץ .כולל חומר
קוטל פטריות להגנת משטח העץ נגד פטריות ועובש.

הגנה
לעץ שלך

BONDEX Satin
 BONDEX Satinהוא צבע מגן חצי שקוף לעץ ,על בסיס
טרפנטין ,לכל סוגי העץ המצויים בחוץBONDEX Satin .
מספק הגנה למשטח העץ נגד פטריות היוצרות כתמים
כחולים ,ונגד עובש ופטריות אחרות.

BONDEX Perfect
 BONDEX Perfectהוא צבע מגן חצי שקוף לעץ על
בסיס מים ,שמבוסס על ננו טכנולוגיה .הוא מגן על העץ
מפני עובש ופטריות.

צפה בסרטון שלנו בYouTube-
ובwww.bondex.co.il-

למידע נוסף ,בקר בכתובת:
www.bondex.co.il
תוצרת PPG/DYRUP
יבואנים :צבעי הקשת בע”מ
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מיקוד3133801 :
טל04-9541235 :
 ®Bondexהוא סימן מסחרי רשום
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טכנולוגיה חדשה פורצת דרך,
שגם מגינה על הסביבה

טכנולוגיית  Long Effectעמידה

אנו ב BONDEX-מודעים מאוד לאחריות שלנו לעזור
בשמירה על הסביבה .לכן אנחנו חוקרים ללא הרף
טכנולוגיות חדשות פורצות דרך כדי להפחית חומרים כימיים
במוצרים שלנו .מחקר זה הוביל לטכנולוגיית ,Long Effect
שהיא שיטה חדשה ופורצת דרך להארכת העמידות של
מוצרי ההגנה שלנו לעץ ,לאחר שיישמת אותם על העץ שלך.
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הטכנולוגיה

 Long Effectהיא טכנולוגיה חדשה וייחודית ,שלא רק שומרת
שהעץ יהיה בריא לזמן ארוך יותר ,אלא גם שומרת טוב יותר על
הסביבה .מוצרים בטכנולוגיית  Long Effectמכילים פחות מחצי
מכמות הכימיקלים ,בהשוואה למוצרים קונבנציונליים להגנה על עץ.
מוצרים מסורתיים להגנה על עץ משחררים את רוב החומרים
הפעילים בתקופה הראשונה לאחר היישום .המשמעות היא שהעץ
יהיה מוגן היטב בתחילת התקופה ,אך לאחר מכן רמת החומרים
הפעילים שנותרים תהיה נמוכה מכדי לספק הגנה טובה לעץ.

בדיקות

תגלה יתרונות רבים אם תשתמש במוצר עם
טכנולוגיית :Long Effect
•
•
•
•
•

בדקנו את המוצרים
החדשים בסביבות
שונות מאז שנת :2009

שטיפה מופחתת של החומר המגן בגשם
הגנת  UVמשופרת של החומרים הפעילים
הגנה לטווח ארוך יותר מפני עובש ופטריות
סיכון מופחת לשינוי צבע
תכולת כימיקלים מופחתת

•
•
•
•

טכנולוגיית  Long Effectמבוססת על מחקר חדשני שנערך
במעבדות שלנו ,והיא אחת משיטות ההגנה היעילות ביותר נגד
פטריות ועובש .בעת שימוש בטכנולוגיה מסורתית ,החומרים
הפעילים יישטפו מהעץ במהירות גבוהה מהרצוי.

כל הבדיקות הראו שמוצרים
בטכנולוגיית  Long Effectיגנו
על העץ למשך זמן ארוך יותר
במידה משמעותית.

מצב זה נמנע כשמשתמשים בטכנולוגיית  ,Long Effectכיוון
שהחומרים הפעילים סגורים בקפסולה ,וכך מוגנים עד שיש צורך
בהם ,ומשוחררים רק כאשר יש צורך בכך ,למשל :כאשר האקלים
לח .המשמעות היא שהחומרים הפעילים ישוחררו במשך תקופת
זמן ארוכה יותר ,וכך תתארך ההגנה על העץ שלך .למעשה,
אפשר להשוות זאת לטבלייה בשחרור אטי מעולם הרפואה ,שגם
היא משחררת את החומרים הפעילים שבה (התרופה) לאורך זמן.

חומרים מגנים פעילים

זמן

השפעה ארוכה ומתמשכת

 Bondexמציעה טכנולוגיה חדשה ופורצת דרך זו במגוון
מוצרים ,לכל הפרויקטים שלך לטיפוח העץ .אפשר לטפל בציפוי
מגן ,בגדר ,בחניה ,בפרגולה ,במרזבים ,בדלתות ובחלונות -
כמעט כל אחד מהפרויקטים שלך להגנה על העץ יכולים להיות
מוגנים באמצעות מוצר של  ,Bondexהמבוסס על טכנולוגיית
 Long Effectהחדשנית.

חומרים פעילים

נוסחאות
קונבנציונליות

חשיפה לתנאים מחוץ לבית
בדיקת שטיפה
יציבות הקפסולות
עמידות לקרינת UV

– Bondex
הגנה על עץ
ברמה עולמית

