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שלום,
חברת סיארט בע״מ גאה להציג את קטלוג  .2021הקטלוג מציג מגוון רחב של מוצרים
ומסביר עליהם באופן מפורט ומקצועי ,עם שלל דוגמאות ומידע אינפורמטיבי שיעזור
לכם לעשות את הבחירה במוצר הנכון לתוצאה הטובה ביותר.למרות הקידמה
הדיגיטלית ואתר האינטרנט שלנו  - www.mtncolors.co.ilהמכיל עשרות סרטוני
וידאו והמלצות מקצועיות נוספות ,אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת המוצרים לקהל
גם בצורת קטלוג פיזי.
תרסיסי צבע מסדרת  MTN94הינם מוצר הדגל של חברת  ,MTN Colorsפיתוח המוצר
הציב את החברה בשורה הראשונה של יצרניות הצבע בעולם ,הניסיון והידע שנצבר
לאורך השנים איפשר לחברה להמשיך להתפתח לכיוונים שונים עם מוצרים נוספים,
תוך שימת דגש על רמת האיכות הגבוהה ביותר ועמידה בכל התקנים האפשריים.
נכון להיום מוצרי החברה נמכרים בלמעלה מ 80-מדינות וחברתנו גאה ושמחה להיות
הנציגה הרשמית של  MTNקולורס בישראל.
בקטלוג ניתן למצוא מגוון גדול של תרסיסים המיועדים לסוגי עבודות שונות ומגוונות
בתחום העשה זאת בעצמך ) ,(DIYעיצוב הבית ,אמנות ומלאכת יד ,אמנות רחוב ,יצירה
לילדים קישוטים ועוד..
הכלים שלנו ,הכישרון שלכם  -אלפי לקוחות ברחבי העולם כבר משתמשים במוצרי
 MTNומה אתכם?
תמיד תזכרו  -יופי ויצירתיות הינם חיוניים לבניית עולם יפה וצבעוני יותר.
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תוכן עניינים

תוכן עניינים
6

עולם של צבעים

 43טושי גיר
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MTN 94

 44אומנות ומלאכת יד

 12הרדקור

 48עולם הרכב

 16בסיס מים 300

 56תעשייה וגימורים נוספים

 20בסיס מים 100

 66ראשי התזה

 22מגה צבע

 71צבע על בסיס מים

 24עשה זאת בעצמך

 72טושים על בסיס מים

 26צבע יסוד ולכות

 73טושים למילוי

 30דקורציה ועיצוב הבית

 75מתקני תצוגה

 38סימון ובטיחות

 83סקצ׳בוקים

 40צבע גיר  -לוח מחיק

עקבו אחרינו במדיה החברתית המועדפת עליכם!

עדכונים ,מאמרים ,רעיונות ,סרטונים
וחדשות אחרונות תוכלו למצוא:

www.mtncolors.co.il
www.mtn-world.com
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אומנות

עיצוב הבית

DIY

עולם הרכב

עולם של צבעים
מהיום תוכלו לעשות זאת בעצמכם ,להוסיף צבע לחיים ,לשדרג ולחדש מעבר לכל
דימיון  -רהיט מעץ ,ארגטל ,אופניים ,ציור קיר ועוד…
והכל בקלי קלות .לשם כך פותחו פחיות הצבע של  ,MTNצבע עם פיגמנטים איכותיים
ועמידים בשלל גוונים ובכיסוי מושלם ויהפכו את הצביעה לחוויה ממכרת ויוצאת דופן.

מה מיוחד בפחיות הצבע שלנו?

פחיות הצבע מציעות התזה בלחץ נמוך ובכך נוצרת שליטה מלאה ביציאת הצבע מה שמונע
נזילות מיותרות ובזבוז צבע .יתרון נוסף למיכלי הצבע שלנו הם ראשי ההתזה השונים שניתנים
לשימוש לפי צורך העבודה.
עכשיו רק נותר לכם לבחור את הגוון הרצוי והשמיים הם הגבול.
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MTN94 | MTN 94

MTN94

MTN 94

 94הוא מוצר הדגל של החברה .זהו ספריי הצבע הכי ורסטילי שקיים
היום בשוק.
הודות למגוון הצבעים הענק ) ,(216לייבוש המהיר ,ולשחרור הצבע בלחץ
נמוך הפכו אותו לכלי אידיאלי לשימוש בכל עבודה ,לא רק לבעלי מקצוע
ואומנים אלא גם לקהל הרחב.
מעולם לא היה פשוט וקל יותר לצבוע בספריי .טכנולוגית הלחץ הנמוך
והלחיצה הרכה על ראש ההתזה של פחית הספריי הופכים את ה 94-לכלי
יעיל ופשוט מאוד לעבודה .השליטה ביציאת הצבע כמו גם הייבוש המהיר
מונע נזילות וטפטופים ואפשר לצבוע שכבה נוספת כמעט מיידית .סדרת
ה 94-מציעה מגוון ענק של גוונים בעלי אטימות מוחלטת בגימור מט .עם
 216גוונים כל אחד יכול למצוא את מה שהוא מחפש.

•
•
•
•
•

 216גוונים • גימור מט
שחרור צבע בלחץ נמוך
כיסוי גבוה • ייבוש מהיר
צבע סינטטי • שימוש חיצוני ופנימי
ראשי התזה מתחלפים לצביעה מדויקת

הידעת?
 94זו השנה שבה נולד מותג הספריי הנחשב למוביל בעולם
ומוערך על-ידי בעלי מקצוע ואומנים רבים בזכות תכונותיו
ועמידתו לאורך זמן.

| ראש התזה
קו בינוני
 2.5 / 1,4ס״מ
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| אריזה קומפקטית
קרטון של  6יח׳
מידות :א׳  205ר׳  140ג׳  200מ״מ

|  - MTN94מתקן תצוגה
מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים
תכולה 546 :יח׳ •  91גוונים • מיכלים של  400מ״ל
מידות :ג׳  205ר׳  98.5א׳  50ס״מ

מפתח גוונים MTN94
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הרדקור | Hardcore

הרדקור

HARDCORE

הספריי שהגדיר מחדש את עולם הצבע .הרדקור הוא תוצר של פיתוח
ושיפור מתמיד של טכנולוגיית צבע במיכל ספריי ,מה שהופך אותו לאחד
מצבעי הספריי בגימור מבריק בעל הביצועים הטובים ביותר בשוק.
היתרון של הרדקור אינו רק בלחץ הגבוה שבשחרור הצבע שמבטיח
אחידות בהתזה עד לריקון מלא של המיכל ,אלא  142גוונים חזקים
שהגימור המבריק שלהם הופך אותם בולטים באופן במיוחד.
הודות לייבוש המהיר ,ההתקשות והעמידות המצוינת של הצבע לאורך
זמן ,ספריי הרדקור הינו כלי מצוין לעבודת צבע שונות MTN .הרדקור
מתאים לתעשיה ,לעולם האמנות ומלאכת היד ,לצביעת רהיטים וחפצים
שונים ולמעשה לכל עבודת צבע אחרת.
מונטה הרדקור זה יותר מפחית ספריי ,זו גישה .ספריי צבע עם סטייל.

•
•
•
•
•
•

 142גוונים •  400מ״ל
גימור מבריק •שחרור בלחץ גבוה
כיסוי מושלם • צבעים בוהקים
ייבוש מהיר •צבע סיננטי
שימוש חיצוני ופנימי
ראש התזה מתחלפים

הידעת?
הביקוש לתרסיס איכותי ,בעל ברק גבוה הביא את  MTNלפתח
בשנת  1996את ההרדקור שכבר הספיק להגדיר מחדש את עולם
הצבע.

| ראש התזה
קו בינוני
 2.5 / 1,4ס״מ
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| אריזה קומפקטית
קרטון של  6יח׳
מידות :א׳  205ר׳  140ג׳  200מ״מ

|  - Hardcoreמתקן תצוגה
מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים
תכולה 546 :יח׳ •  91גוונים • מיכלים של  400מ״ל
מידות :ג׳  205ר׳  98.5א׳  50ס״מ
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מפתח גוונים הרדקור

RV 252 Amarillo Unicornio / Unicorn Yellow

RV 254 Verde Max / Max Green

RV 256 Malva / Malva

RV 222 Amarillo Playa / Beach Yellow

RV 219 Verde París / Paris Green

RV 214 Violeta / Violet

RV 20

RV 220 Verde UFO / UFO Green

RV 215 Violeta Profeta / Prophet Violet

RV 1021 Amarillo Claro / Light Yellow

RV 21

RV 3

EX014H0021

EX014H0003

RV 11

Amarillo Ganges / Ganges Yellow

RV 6016 Verde Oscuro / Dark Green

RV 216 Violeta Anonymous / Anonymous V.

RV 17

Arena Teneré / Tenere Sand

RV 221 Verde Perséfone / Persephone Green

RV 264 Violeta Galaxia / Galaxy Violet

EX014H0252

EX014H0222

Amarillo Fiesta / Party Yellow

EX014H0020

EX014H1021

EX014H0011

EX014H0017

EX014H0254

EX014H0219

EX014H0220

Verde Quirúrgico / Surgical Green

EX014H6016

EX014H0221

EX014H0256

EX014H0214

EX014H0215

Violeta Azulado / Blue Violet

EX014H0216

EX014H0264

RV 246 Marrón Druida / Druide Brown

RV 255 Azul Patagonia / Patagonia Blue

RV 257 Violeta Princesa / Princess Violet

RV 247 Marrón Tepuy / Tepuy Brown

RV 231 Azul Cousteau / Cousteau Blue

RV 224 Violeta Bruja / Witch Violet

RV 248 Marrón Baobab / Baobab Brown

RV 232 Azul Glaciar / Glacier Blue

RV 225 Violeta Geisha / Geisha Violet

RV 249 Marrón Galgo / Greyhound Brown

RV 14

RV 4006 Púrpura / Purple

EX014H0014

EX014H4006

RV 8002 Marrón Tostado / Toasted Brown

RV 233 Azul Christíania /Christiania Blue

RV 226 Violeta Tube / Tube Violet

RV 35

RV 234 Azul Índigo / Indigo Blue

RV 4007 Cereza /Cherry

EX014H0246

EX014H0247

EX014H0248

EX014H0249

EX014H8002

Marrón Chocolate / Chocolate Brown

EX014H0035

EX014H0255

EX014H0231

EX014H0232

Azul Planeta / Planet Blue

EX014H0233

EX014H0234

EX014H0257

EX014H0224

EX014H0225

EX014H0226

EX014H4007

RV 235 Verde Veneno / Poison Green

RV 29

Azul Ártico / Arctic Blue

RV 258 Rosa Manga / Manga Pink

RV 236 Verde Mojito / Mojito Green

RV 8

Azul Claro / Light Blue

RV 211 Rosa Amor / Love Pink

RV 16

Verde Pistacho / Pistachio Green

RV 217 Azul Avatar / Avatar Blue

RV 4003 Erika / Erika

RV 34

Verde Guacamole / Guacamole Green

RV 30

RV 4010 Magenta / Magenta

EX014H0235

EX014H0236

EX014H0016

EX014H0029

EX014H0008

EX014H0217

Azul Eléctrico / Electric Blue

EX014H0258

EX014H0211

EX014H4003

EX014H0030

EX014H4010

RV 237 Verde Cologno N / Cologno N. Green

RV 5005 Azul Oscuro / Dark Blue

RV 212 Rojo Akari / Akari Red

RV 5

RV 218 Azul Neptuno / Neptune Blue

RV 213 Rojo Merlot / Merlot Red

RV 253 Verde Elemento / Element Green

RV 227 Azul Waimea / Waimea Blue

RV 259 Flamingo / Flamingo

RV 15

RV 228 Azul Zeppelin / Zeppelin Blue

RV 223 Rojo Buda / Buddha Red

RV 250 Verde Rambo / Rambo Green

RV 229 Azul Andrómeda / Andromeda Blue

RV 33

EX014H0229

EX014H0033

RV 6013 Verde Caqui / Khaki Green

RV 5002 Azul Ultramar /Ultramarine Blue

RV 3020 Rojo Claro / Light Red

EX014H5002

EX014H3020

RV 6003 Verde Olivo / Olive Green

RV 230 Azul Leviatán / Leviathan Blue

RV 3001 Rojo Vivo / Vivid Red

RV 251 Verde Bosque / Forest Green

RV 75

RV 3004 Rojo Burdeos / Bordeaux Red

EX014H0034

EX014H0237

Verde Lutecia / Lutecia Green

EX014H0005

EX014H0253

Verde Manzana / Apple Green

EX014H0015

EX014H0250

EX014H6013

EX014H6003

EX014H0251

EX014H5005

EX014H0218

EX014H0227

EX014H0228

EX014H0230

Azul Nostromo / Nostromo Blue

EX014H0075

EX014H0212

EX014H0213

EX014H0259

EX014H0223

Rojo Colorado / Colorado Red

EX014H3001

EX014H3004

צבעים מטאלים
Plata / Silver

EX014H0101

Oro / Gold

EX014H0102

Cobre / Copper

EX014H0103
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מפתח גוונים הרדקור

מערכת ראשי ההתזה של ספריי הרדקור:

| הרדקור

קו בינוני
 12.5ס"מ )מינ׳  3ס"מ(

| הרדקור מדיום
קו בינוני ורחב
 6ס"מ )מינ׳  2ס"מ(

| ראש התזה
קו בינוני וקרחב
 2.5 / 1,4ס״מ
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בסיס מים Waterbased 300

300

WATERBASED

תרסיס צבע חדשני .ספריי צבע הראשון מסוגו על בסיס מים .לראשונה
בעולם וכיאה לחברה המובילה בתחום הצבע מבלי להתפשר על איכות
ועמידות MTN ,מייצרת ספריי צבע על בסיס מים שבטוח לשימוש גם
לילדים.
הספריי בעל ביצועים יוצאי דופן הספיק לצבור לעצמו הצלחה מהירה
בעולם .יכולת הצבע להיצמד כמעט לכל פני שטח ,הייבוש המהיר
והפיגמנטים האיכותים שהוא מכיל זיכו אותו באהבה רבה אצל בעלי
מקצוע ואמנים רבים .העובדה שהוא ידידותי לסביבה ולבריאות
המשתמשים בו רק הוסיפה להצלחה.
כיום – במיוחד כאשר יש נטייה כלל עולמית לשימוש בצבעים אקולוגים
ועל בסיס מים ,לשימוש בפנים הבית ובסביבת ילדים ,הצליחה חברת
 MTNלפתח ספריי איכותי בעל פיגמנט עמוק עם אותה ההתזה
האיכותית וכושר הכיסוי המעולה  -והכל על בסיס מים!
מתאים ליישום על כל סוגי הנייר ,עץ ,מתכת ,פלסטיק ,זכוכית ,מראות,
בדים ,עור ,קל-קר וכו׳….

•
•
•
•
•

 108גוונים  2 +לכות שקופות
 300מ״ל • איכות פרימיום
חסר ריח • שימוש פנימי וחיצוני
גימור מט • שחרור בלחץ נמוך
ראשי התזה מתחלפים

הידעת?
ספריי בסיס מים  ,MTNאינו רעיל
ומתאים לעבודה עם ילדים.

| ראש התזה
קו בינוני
 2.5 / 1,4ס״מ
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| אריזה קומפקטית
קרטון של  4יח׳
מידות :א׳  140ר׳  140ג׳  160מ״מ

| בסיס מים  -מתקן תצוגה
מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים
תכולה 216 :יח׳ •  54גוונים • מיכלים של  300מ״ל
מידות :ג׳  205ר׳  51א׳  43ס״מ

300 מפתח גוונים בסיס מים
CADMIUM YELLOW LIGHT - PY74-PW6
RV 222 Amarillo Playa / Beach Yellow
EX019W0222M

COBALT BLUE PALE - PW6-PB153-PB29
RV 327 Azul Katmandú / Kathmandu Blue
EX019W0327M

TITANIUM LIGHT - PW6-PY42-PBk7
RV 1013 Blanco Hueso / Bone White
EX019W1013M

CADMIUM YELLOW MEDIUM - PW6 - PY151 - PY74
RV 1021 Amarillo Claro / Light Yellow
EX019W1021M

COBALT BLUE LIGHT - PW6 - PB153 - PB29 - PY74
RV 69 Azul Sueño / Dream Blue
EX019W0069M

NAPLES YELLOW - PW6-PY42-PBk7-PR101
RV 135 Marrón Safari / Safari Brown
EX019W0135M

AZO YELLOW DEEP - PY74-PY42-PO34
RV 177 Eldorado
EX019W0177M

COBALT BLUE - PW6 - PB153 - PB29 - PY74 - PR122
RV 68 Azul Esperanza / Hope Blue
EX019W0068M

NAPLES YELLOW DEEP - PW6-PBK7-PR101-PY42
RV 330 Marrón Anubis / Anubis Brown

YELLOW OCRE - PY42-PY138-PW6
RV 264 Amarillo Jericó / Jericho Yellow
EX019W0264M

ULTRAMARINE BLUE - PW6 - PB153 - PY74 - PV23
RV 5002 Azul Ultramar / Ultramarine Blue
EX019W5002M

RAW UMBER - PW6-PY42-PR101
RV 137 Marrón Kraft / Kraft Brown

RAW SIENNA - PY42-PR101 - PY42-PV23-PR122
RV 265 Marrón Kruger / Kruger Brown

EX019W0265M

ULTRAMARINE BLUE DEEP - PB153-PV23-PW6-PBK7
RV 328 Azul Abismo / Abyss Blue
EX019W0328M

RAW UMBER DEEP - PW6-PBK7-PR101-PY42
RV 139 Marrón Sequoia / Sequoia Brown

AZO ORANGE PALE - PW6-PY74-PO34
RV 102 Naranja Dalai / Dalai Orange
EX019W0102M

PRIMARY BLUE PALE - PW6-PB29-PB153
RV 336 Azul Mikonos / Mykonos Blue
EX019W0336M

WARM GREY PALE - PW6-PBK7-PR101-PY42
RV 331 Gris Elefante / Elephant Grey
EX019W0331M

PRIMARY BLUE LIGHT - PW6-PB29-PB153
RV 337 Azul Ona / Ona Blue
EX019W0337M

WARM GREY LIGTH - PW6-PBk7-PR101-PY42
RV 302 Gris Koala/ Koala Grey
EX019W0302M

AZO ORANGE - PW6-PY42-PY74-PO34
RV 2004 Naranja / Orange

EX019W2004M

PRIMARY BLUE - PW6-PB29-PB153
RV 338 Azul 123 Klan / 123 Klan Blue
EX019W0338M

WARM GREY MEDIUM - PW6-PR101-PY138-PY184-PBK7
RV 303 Gris Nativo / Native Grey
EX019W0303M

AZO ORANGE DEEP - PW6-PR254-PY74-PO34
RV 209 N. Calcuta / Calcutta Orange
EX019W0209M

PRIMARY BLUE DEEP - PW6-PB29-PB153-PV23
RV 339 Azul Lesbos / Lesbos Blue
EX019W0339M

WARM GREY DEEP - PW6-Bk7-PR101-PY42
RV 332 Gris Pinocho / Pinocchio Grey
EX019W0332M

AZO ORANGE DARK - PW6-PO34-PR122-PR101
RV 347 Naranja Oriente / East Orange
EX019W0347M

PRIMARY BLUE DARK - PW6-PB29-PB153-PV23-PBK7
RV 340 Azul Holy / Holy Blue
EX019W0340M

BURNT UMBER - PY42-PBk7-PR122-PV23-PW6
RV 266 Marrón Volcán / Volcano Brown
EX019W0266M

CADMIUN RED PALE - PW6-PO34-PR122
RV 322 Rojo Medusa / Medusa Red
EX019W0322M

BLUE GREEN PALE - PW6-PB153-PG7
RV 341 Azul Hawaii / Hawaii Blue
EX019W0341M

NEUTRAL GREY PALE - PW6-PBk7-PB29
RV 6 Gris Claro / Light Grey
EX019W0006M

CADMIUM RED LIGHT - PW6-PR170-PY138
RV 223 Rojo Buda / Buddha Red
EX019W0223M

BLUE GREEN LIGHT - PW6-PB153-PG7
RV 342 Azul Fiji / Fiji Blue
EX019W0342M

NEUTRAL GREY LIGHT - PW6-PBk7-PB29
RV 7047 Gris Siberia / Siberian Grey
EX019W7047M

BLUE GREEN - PW6-PB153-PG7
RV 343 Azul Reef / Reef Blue
EX019W0343M

NEUTRAL GREY - PW6-PBk7-PB29
RV 7040 Gris Perla / Pearl Grey
EX019W7040M

NAPHTHON RED DEEP - PR170-PR122-PY74-PR101
RV 222 Rojo Madrid / Madrid Red
EX019W0241M

BLUE GREEN DEEP - PW6-PB153-PG7
RV 14 Azul Planeta / Planet Blue
EX019W0014M

NEUTRAL GREY DEEP - PW6-PBk7-PB29
RV 263 Gris Sputnik / Sputnik Grey
EX019W0263M

CARMINE - PR170-PR122 - PW6-PR101-PR122-PY74
RV 3004 Rojo Burdeos / Bordeaux Red

BLUE GREEN DARK - PW6-PB153-PG7
RV 234 Azul Índigo / Indigo Blue
EX019W0234M

NEUTRAL GREY DARK - PW6-PBk7-PB29
RV 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey
EX019W7016M

QUINACRIDONE ROSE LIGHT - PW6-PR254-PR122
RV 323 Rosa Vicio / Rose Vice

EX019W0323M

PHTHALO GREEN BLUE - PW6 - PG7 - PY138
RV 254 Verde Max / Max Green
EX019W0254M

TITANIUM WHITE - PW6
R 9010 Blanco / White
EX019W9010M

QUINACRIDONE ROSE - PW6-PR170-PR122
RV 211 Rosa Amor / Love Pink
EX019W0211M

TURQUOISE GREEN - PW6-PG7
RV 219 Verde París / Paris Green
EX019W0219M

CARBON BLACK - PBK7
R 9011 Negro / Black
EX019W9011M

QUINACRIDONE MAGENTA - PW6-PR122-PR170
RV 4010 Magenta
EX019W4010M

EMERALD GREEN LIGHT - PW6-PG7-PY74
RV 220 Verde UFO / UFO Green
EX019W0220M

AMARILLO FLÚOR / FLUORESCENT YELLOW
EX019W0600M

RED VIOLET - PW6-PR122-PR170-PV23-PBK7
RV 213 Rojo Merlot / Merlot Red
EX019W0213M

EMERALD GREEN - PW6-PG7
RV 21 Verde Quirúrgico / Syrgical Green
EX019W0021M

ROJO FLÚOR / FLUORESCENT RED
EX019W0602M

RED VIOLET DEEP - PR170-PR122-PV23-PW6
RV 324 Rojo Vino / Red Wine
EX019W0324M

EMERAL GREEN DEEP - PW6-PG7
RV 221 Verde Perséfone / Persephone Green
EX019W0221M

FUCSIA FLÚOR / FLUORESCENT FUCHSIA
EX019W0603M

BLUE VIOLET PALE - PW6-PR101-PR122-PV23
RV 325 Violeta Greta / Greta Violet
EX019W0325M

BRILLANT YELLOW GREEN LIGHT - PW6-PY74-PG7-PY42
RV 235 Verde Veneno / Poison Green
EX019W0235M

VERDE FLÚOR / FLUORESCENT GREEN
EX019W0604M

BLUE VIOLET LIGHT - PW6-PO34-PR122-PBk7
RV 224 Violeta Bruja / Witch Violet
EX019W0224M

BRILLIANT YELLOW GREEN - PW6-PY74-PG7-PR122
RV 236 Verde Mojito / Mojito Green
EX019W0236M

AZUL FLÚOR / FLUORESCENT BLUE
EX019W0605M

BLUE VIOLET - PW6-PO34-PR122-PBk7-PR170
RV 225 Violeta Geisha / Geisha Violet
EX019W0225M

BRILLANT YELLOW GREEN MEDIUM - PW6-PY74-PG7-PY42
RV 333 Verde Eva / Eva Green
EX019W0333M

Plata Joya / Jewel Silver

BLUE VIOLET DEEP - PW6-PR170-PV23-PB153
RV 167 Rojo Rioja / Rioja Red

EX019W0167M

BRILLANT YELLOW GREEN DEEP - PW6-PY74-PG7-PY42
RV 334 Verde Guernica / Guernica Green
EX019W0334M

Oro Marco / Frame Gold
EX019W0127M

BLUE VIOLET DARK - PW6-PR101-PB153-PV23
RV 169 Rojo Taurus / Taurus Red
EX019W0169M

BRILLANT YELLOW GREEN DARK - PW6-PY74-PY42-PG7 -PBk7
RV 335 Verde Serengueti / Serengeti Green
EX019W0335M

Barniz Mate / Matte Varnish
EX019W0907

DIOXAZINE PURPLE PALE - PW6-PV23
RV 321 Violeta Abril / April Violet
EX019W0321M

PHATHALO GREEN LIGHT - PW6-PG7-PY74-PY42
RV 124 Verde Frisco / Frisco Green
EX019W0124M

Barniz Brillante / Glossy Varnish
EX019W0900

DIOXAZINE PURPLE LIGHT - PW6 - PV23 - PR101
RV 214 Violeta / Violet
EX019W0214M

PHATHALO GREEN - PW6-PY74-PG7-PY42
RV 329 Verde Vera / Vera Green
EX019W0329M

Blanco / White

DIOXAZINE PURPLE - PW6-PV23-PBk7-PG7-PB153
RV 173 Ultravioleta / Ultraviolet
EX019W0173M

BRILLIANT LIGHT G. - PW6-PY74-PG7-PO34
RV 34 Verde Guacamole / Guacamole Green

Negro / Black
EX019W9311

DIOXAZINE PURPLE D. - PW6 - PV23 - PBk7 - PB153
RV 174 Violeta Venus / Venus Violet
EX019W0174M

BRILLIANT GREEN - PW6-PY74-PG7-PR122
RV 6018 Verde Valle / Valley Green
EX019W6018M

DIOXAZINE PURLPE DARK - PV23-PR122-PB153-PR101
RV 28 Violeta Cosmos / Cosmos Violet
EX019W0028M

BRILLANT GREEN DEEP - PY42-PW6-PG7-PBK7
RV 127 Verde Era / Era Green
EX019W0127M

PHTHALO BLUE PALE - PW6-PB153-PY42
RV 326 Azul Gumball / Gumball Blue
EX019W0326M

GREY GREEN PALE - PW6-PY42-PG7-PO34
RV 344 Verde Musgo / Moss Green
EX019W0344M

PHTHALO BLUE LIGHT - PW6 - PB153 - PY74
RV 29 Azul Ártico / Arctic Blue

GREY GREEN LIGHT - PW6-PY42-PG7-PO34
RV 345 Verde Peyote / Peyote Green
EX019W0345M

CERULEAN BLUE - PW6 - PB153 - PB29 - PG7
RV 217 Azul Avatar / Avatar Blue

EX019W0217M

GREY GREEN - PW6-PY42-PG7-PO34
RV 179 Verde Bonsái / Bonsai Green
EX019W0179M

PRUSSIAN BLUE - PW6 - PY74 - PB153
RV 30 Azul Eléctrico / Electric Blue
EX019W0030M

GREY GREEN DEEP - PW6-PY42-PG7-PO34
RV 131 Verde Comarca / County Green
EX019W0131M

PRUSSIAN BLUE DEEP - PW6 - PB153 - PB29 - PY42
RV 154 Azul Tornado / Tornado Blue
EX019W0154M

GREY GREEN DARK - PW6-PY42-PG7-PO34
RV 346 Verde Nebraska / Nebraska Green
EX019W0346M

AZO ORANGE LIGHT - PW6-PY42-PY74-PO34
RV 105 Mandarina / Tangerine
EX019W0105M

NAPHTHOL RED - PW6-PR170-PO34- PY74-PY42
RV 3020 Rojo Claro / Light Red
EX019W3020M

EX019W3004M

EX019W0029M

EX019W0034M

EX019W0330M

EX019W0137M

EX019W0139M

EX019W0126M

EX019W9310
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Waterbased 100 בסיס מים

WATERBASED

100

, מ״ל100  גוונים במיכלים קטנים של18  בסיס מים הינה סדרה שלMTN
 המיכל בעיצוב קטן וארגונומי.המתאימים עבור ידיים גם פחות מנוסות
המותאם במיוחד לגודל כף יד של ילדים משלב את כל האיכויות של שאר
 גוונים עזים העשויים, הצבע אינו רעיל.המוצרים בסדרת בסיס מים
 גוונים אשר ניתנים לערבוב ובעלי כושר, חסר ריח,מפיגמנטים איכותיים
.כיסוי גבוה
.פעילויות לילדים ועוד,הצבע אידיאלי לסדנאות
, מראות, זכוכית, פלסטיק, מתכת, עץ,מתאים ליישום על כל סוגי הנייר
.…קר וכו׳- קל, עור,בדים

 מ״ל • איכות פרימיום100 •
• חסר ריח • שימוש פנימי וחיצוני • אינו רעיל
CADMIUM YELLOW MEDIUM - PY74-PW6
RV 1021 Amarillo Claro / Light Yellow
EX011W1021M

BRILLIANT LIGHT G. - PW6-PG7-PY74-PY42
RV 34 Verde Guacamole / Guacamole Green

AZO ORANGE - PO34-PW6-PY74
RV 2004 Naranja / Orange

EX011W2004M

BRILLIANT GREEN - PW6-PG7-PY74
RV 6018 Verde Valle / Valley Green
EX011W6018M

NAPHTHOL RED - PW6-PR170-PO34- PY74-PY42
RV 3020 Rojo Claro / Light Red
EX011W3020M

NAPLES YELLOW - PW6-PY42
RV 135 Marrón Safari / Safari Brown
EX011W0135M

QUINACRIDONE ROSE - PR122-PW6-PR170
RV 211 Rosa Amor / Love Pink
EX011W0211M

RAW SIENNA - PY42-PR101
RV 265 Marrón Kruger / Kruger Brown

מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים
 מ״ל100  גוונים • מיכלים של18 •  יח׳108 :תכולה
 ס״מ44  א39  ר׳55  ג׳:מידות

EX011W0265M

QUINACRIDONE MAGENTA - PR122-PW6-PR170
RV 4010 Magenta
EX011W4010M

NEUTRAL GREY - PW6-PBK7-PY74
RV 7040 Gris Perla / Pearl Grey
EX011W7040M

BLUE VIOLET - PW6-PR254-PV23
RV 225 Violeta Geisha / Geisha Violet
EX011W0225M

TITANIUM WHITE - PW6
R 9010 Blanco / White
EX011W9010M

PHTHALO BLUE LIGHT - PW6-PB15,4
RV 29 Azul Ártico / Arctic Blue

CARBON BLACK - PBK7
R 9011 Negro / Black
EX011W9011M

PRUSSIAN BLUE - PW6-PB15,4
RV 30 Azul Eléctrico / Electric Blue
EX011W0030M

Plata Joya / Jewel Silver

TURQUOISE GREEN - PW6-PG7
RV 219 Verde París / Paris Green
EX011W0219M

Oro Marco / Frame Gold
EX011W0127M

EX011W0029M

 מתקן תצוגה- | בסיס מים

EX011W0034M

| אריזה קומפקטית
 יח׳4 קרטון של
 מ״מ90  ג׳105  ר׳160  א׳:מידות

EX011W0126M

| ראש התזה
קו בינוני
 ס״מ2.5 / 1,4
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מגה צבע | MEGA COLORS

מגה צבע MEGA COLOR
מהיר יותר ,חזק יותר ,גדול יותר זהו המגה צבע .תרסיס צבע מהפכני
של חברת  .MTNכושר כיסוי גבוה ,עמידות מצוינת לאורך שנים וייבוש
מהיר מאוד .כל המאפיינים הטכניים הללו מוצגים בפורמט נדיב המכיל
יותר צבע איכותי בתוספת לחץ ,מה שהופך אותו למוצר חלוצי מבחינת
הטכנולוגיה בשוק תרסיסי צבע בעולם .תרסיס הצבע מגה קולורס
מתאים לצביעת כל סוגי החומרים בתחום התחביב והאומנות ,בתחום
התעשיה ,תעשיית הרכב ועוד .ייעודו המרכזי תוכנן לכיסוי משטחים
גדולים עם קווי מתאר רחבים .עם מגה קולור ניתן לצבוע קווים אחידים
ממרחק של כ 20-ס"מ ולכסות שטח של  5.75מ”ר.

•  600מ״ל • קל ליישום

R 9010 Blanco Divinidad /Divinity White
EX0169010

RV 216 Violeta Anonymus / Anonymous Violet
EX0160216

RV 1021 Amarillo Claro / Light Yellow
EX0161021

RV 7040Gris Perla / Pearl Grey
EX0167040

RV 8 Azul Claro / Light Blue
EX0160008

RV 2003 Naranja Pastel / Pastel Orange
EX0162003

R 9011 Negro / Black
EX0169011

RV 30 Azul Eléctrico / Electric Blue
EX0160030

RV 3020 Rojo Claro / Light Red
EX0163020

RV 34 Verde Guacamole / Guacamole Green
EX0160034

RV 211 Rosa Amor / Love Pink
EX0160211

RV 219 Verde París / Paris Green
EX0160219

RV 4010 Magenta
EX0164010

RV 8002 Marrón Tostado / Toasted Brown
EX0168002

RV 225 Violeta Geisha / Geisha Violet
EX0160225

עשה זאת בעצמך | MTN PRO

עשה זאת בעצמך
מעולם לא היה כל כך קל להיות מקצוען.
סדרת  MTN PROמכילה מגוון רחב של צבעי ספריי מקצועיים
לשימושים שונים כמו לכות ,שמנים ומוצרים מיוחדים לשימושים
ספציפיים.
המוצרים באיכות גבוהה ומספקים פתרונות מקצועיים ומעשיים בתחומים
רחבים ומגוונים כמו ׳עשה זאת בעצמך׳ ,בעלי מלאכה ,תחזוקה
תעשייתית ,תעשייה ימית ,תעשיות הרכב ועוד.
 MTNקולורס נחשב מותג לא רק בגלל היותו בעל רגישות אמנותית
בתחום הצבע אלא תולדה של חשיבה יצירתית .הדבר בא לידי ביטוי
במאפיינים החדשים והיחודיים כמו השילוב של פיקטוגרמות כמדדים
לשימוש במוצרים ,וקוד  QRהמאפשר גישה נוחה להגיע באמצעות הנייד
שלכם לדף המידע הטכני ,לגיליון הבטיחות של המוצר ובחלק גדול גם
לסרטון הדרכה.

| ראש התזה
כל מוצר מגיע עם
ראש התזה תואם לו
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| אריזה קומפקטית
קרטון של  6יח׳
מידות :א׳  205ר׳  140ג׳  200מ״מ

|  - MTN PROמתקן תצוגה
מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים
תכולה 252 :יח׳ •  42גוונים • מיכלים של  400מ״ל
מידות :ג׳  206ר׳  44ע׳  49ס״מ

 MTNפרו | MTN PRO
 MTNקולורס מביאים את ההתמחות שלהם בפיתוח טכנולוגיות הצבעים גם
לתחומים חדשים שהיעילות וקלות השמוש בהם הינם הכרחיים.

מציין
את גוון
הצבע ואת
גימור המוצר.
תרשים שעוזר לזהות
את המוצר בקלות.
שם המוצר.
הוראות שימוש.
תכונות מודגשות.
תרגום שם
המוצר.
ברקוד.
קוד .QR
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צבעי יסוד ולכות
ספריי לכה אקרילית

 400מ״ל

סדרת לכות על בסיס שרפים תרמופלסטיים ,על בסיס סולבנט מה
שמאפשר ייבוש מהיר במיוחד .הלכה משמשת בעיקר להגנה ושמירה של
עבודות משטחים שונים לאורך שנים .קיים בגימור מט ,משי ומבריק.

לכה אקרילית בגימור משי
EX014PR0909
לכה אקרילית בגימור מט
EX014PR0920
לכה אקרילית בגימור מבריק
EX014PR0908

הידעת?
סדרת הלכות האקריליות של  MTNאינם מצהיבות.

ספריי לכה דו-רכיבית

 400מ״ל

לכה פוליאוריטן דו-רכיבי לאיטום משטחים צבועים לצמיתות.
הלכה פותחה במיוחד כדי להעניק גימור אופטימלי של חלקים שונים.
הלכה מספקת עמידות לאורך זמן בפני לחות ומרכיבים כימיים שונים.
מומלץ במיוחד לרכבים,אופנועים אופניים וכו’.
הלכה קיימת בשני גימורים מבריק ומט.

מבריק
EX014PK900
מט
EX014PK907
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ספריי יסוד לפלסטיק

 400מ״ל

ספריי יסוד שקוף המשמש כשכבת בסיס על משטחי פלסטיק.
הפרימייר מבוסס על תוספים מיוחדים המאפשרים לצבע הידבקות
יוצאת דופן .הפריימר חשוב בצביעה של חלקי פלסטיק ,ייצור מודלים,
כסאות פלסטיק ,צעצועים ,מתקני גן מפלסטיק ועוד…
פריימר לפלסטיק
EX014PR0914

ספריי צבע יסוד לבן

 400מ״ל

צבע בסיס אקרילי לבן מט בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד.
הצבע יכול לשמש שכבת בסיס לצבעים בכלל ובמיוחד לגוונים הזוהרים.
מאחר ומדובר בצבע לבן איכותי ברמת פרימיום הוא יכול לשמש למגוון
שימושים נוספים בתחום עשה זאת בעצמך ,אמנות ומלאכת יד
ושימושים תעשייתיים.
צבע יסוד לבן
EX014PR0910
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צבעי יסוד ולכות

ספריי צבע נגד חלודה

 400מ״ל

ספריי פריימר נוגד חמצון משולב עם שרפים אקריליים ופיגמנטים
מעכבי קורוזיה .תכונות אנטי קורוזיביות אלו הופכות אותו לכלי אידיאלי
להגנה על כל משטח ברזל.
מיועד לבניית מתכות ,תעשיית הרכב ,תחזוקת הבית ,תעשיה וכו׳.
אדום | red
EX014PR0131
אפור | grey
EX014PR0115

ספריי שמן טיק

 400מ״ל

תערובת שמנים טבעיים ושרפים איכותיים להגנה אידיאלית על ריהוט עץ
חיצוני ופנימי .פורמולה ייחודית שנועדה להעשיר ולהזין את העץ.
עמיד במיוחד הודות לחומרי הגלם הייחודיים אשר מעניקים הגנה מצוינת
וארוכת טווח .אידיאלי לתחזוקה וחידוש רהיטי גינה ,לכל סוגי העצים -
מעניק להם מראה טבעי ומונע ממנו לדהות בשמש.

שמן טיק
EX014PR1052

ספריי לכה נצנצים

 400מ״ל

ספריי לכה בשילוב נצנצים על בסיס מים .תוספת ססגונית על מוצרים
שונים כמו ברזל ,עץ ,קלקר ,פלסטיק ועוד .ניתן לשימוש בתוך הבית וגם
מחוצה לו .מגיעה ב 3-גימורים ,לכה נצנצים זהב,כסף ומולטי.

צבעוני EX014PG010W
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זהב EX014PG009W

כסף EX014PG008W

דקורציה ועיצוב הבית
ספריי שפריץ לבן

 400מ״ל

ספריי צבע ייחודי המכיל רכיבי פוליאוריתן בלעדי שמדמה באופן קל
ופשוט את טקסטורת השפריץ .אידיאלי לשיפוץ ותיקון של קירות טיח.
ניתן ליישם את המוצר גם על מספר רב של משטחים כגון עץ ,גבס ,בטון
וכ׳ו .בסיום ניתן לצבוע אותו מחדש בכל סוגי צבעי הקיר.

• קל ונוח להגיע לגימור מסוג טיח
• קל לצבוע מחדש בכל סוג של צבע אקריל
לבן
EX014PG100
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דקורציה ועיצוב הבית

ספריי צבע לכיסוי כתמים

 500מ״ל

ספריי צבע נגד כתמים משולב עם שרפים אקריליים איכותיים ודו
תחמוצת טיטניום .התוצאה היא צבע בעל כיסוי גבוהה המושלם לכיסוי
מהיר של כתמים על קירות לאורך זמן.
בשל המאפיינים של מוצר זה אנו ממליצים להשתמש בו לצורך גימור
סופי או כשכבת בסיס לצבעים אחרים .מומלץ לשימושים בתעשיה,
עבודות יד ,עבודות בית ,תיקונים ואחזקה שוטפת.
ספריי לכיסוי כתמי קיר
EX015PR0987

ספריי צבע מתכתי מקצועי

 400מ״ל

צבעים מתכתיים בייבוש מהיר במיוחד המכילים שרפים באיכות גבוהה
בעל פיגמנטים מטאליים אנ-אורגניים.
זהו ספריי צבע שמתאים לכל סוגי המשטחים שתרצו להעניק להם מראה
יוקרתי של כרום או מטאלי .גימור בעל אפקט אסתטי חזק ומתאים
לשימושים שונים בתעשיית הרכב ,האומנות ,׳עשה זאת בעצמך׳,
קישוטים ,צביעת פלסטיק ועוד…
נחושת

זהב

כסף

EX014PR0103

EX014PR0102

EX014PR0101
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דקורציה ועיצוב הבית

ספריי דבק מגע

 400מ״ל

דבק מגע בהדבקות מיידית .מייצר שכבת דבק חזקה ומיידית ,השילוב של
שרפים דביקים וסולבנטיים אליפטיים יוצרים יחד דבק בעוצמה רבה.
ראש ההתזה המיוחד שלו מאפשר שלושה מצבי התזה מתכווננים
המעניקים נוחות אופטימלית ומגוון אפשרויות של התזה ,מה שעושה
אותו שימושי לתעשיות רבות ותחומים שונים.
מומלץ ליישם על חומרים כגון :קצף פוליאוריטן ופוליאתילן ,קרטון ,שעם,
פלסטיק ,עור ועוד..
אינו מומלץ להדבקת סרטי .pvc
ספריי דבק מגע
EX014PR0801

ספריי דבק רב פעמי

 400מ״ל

ספריי דבק המאפשר הדבקה והסרה מספר פעמים של האלמנט המודבק
טרם הדבקה וייבוש סופיים .הוא משמש להדבקה מיידית ובטוחה אך גם
את היכולת להזיז ולמקם מחדש.
ספריי הדבק הינו שקוף ,לא מצהיב ,אינו מתכווץ ואינו משאיר סימנים.
אידיאלי להדבקה של אלמנטים קלים כמו ניירות ,קישוטים ,שילוט ,בדים
ושבלונות .צביעה ומיקום האובייקט בקלי קלות ובדייקנות.
ספריי דבק רב פעמי
EX014PR1086

ספריי אמייל למוצרי חשמל

 400מ״ל

ספריי צבע אמייל לתיקון וצביעה של מכשירי חשמל בגימור לבן מבריק
במיוחד.הספריי משולב שרפים איכותיים של אקרילי משולב ויניל,
טיטניום ותוספים מיוחדים לתוצאה המושלמת .בשל התכונות המעולות
של צבע זה אנו ממליצים להשתמש בו לתיקונים וצביעה של כל סוגי
מכשירי החשמל כמו מקררים ,מכונות כביסה ,מייבש כביסה ,תנורים ועל
פני שטח אחרים שרוצים לתת להם גימור לבן מבריק ועמיד לאורך זמן.
לבן  -ספריי אמאייל למוצרי חשמל
EX014PR0905
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דקורציה ועיצוב הבית

ספריי צבע אפקט חלודה

 400מ״ל

ספריי צבע באפקט חלודה הוא צבע אקרילי דקורטיבי בעל מרקם
המעניק מראה של מתכת חלודה לכל סוגי המשטחים .התוצאה אידיאלית
להשגת מראה מיושן על קישוטים לבית ,עבודות יד שונות ,פרוייקטים
בגנים ובחנויות.

ספריי צבע אפקט חלודה
EX014PR0017

ספריי צבע אפקט גרניט

 400מ״ל

ספריי דקורטיבי באפקט גרניט .מתאים לסוגי משטחים שונים :מתכת,
פלסטיק ,זכוכית ,עץ ,פוליסטירן ועוד .בסיום רצוי להשתמש בלכה שתגן
ותשמור את עמידותו.

גרניט שחור
EX014PR0014

35

ספריי ממיר זכוכית למראה

 400מ״ל

ספריי ממיר זכוכית למראה הוא למעשה צבע דקורטיבי בעל אפקט כרום
בהיר המתאים במיוחד להפיכת כל זכוכית למראה .יש לצבוע את משטח
הזכוכית על הצד הנגדי של הזכוכית ולאחר מכן לצבוע את החלק האחורי
בצבע כהה.
ספריי ממיר זכוכית למראה
EX014PR0700

הידעת?
לתוצאות מירביות של אפקט המראה רצוי לרסס לפחות  3שכבות.

ספריי אפקט זכוכית חלבית

 400מ״ל

ספריי צבע באפקט ״הזכוכית הקפואה״ הוא צבע דקורטיבי המעניק
מראה של זכוכית חלבית לכל סוגי הזכוכית והמשטחים השקופים ,הצבע
מושלם לצביעת חלונות אמבטיה ,מלתחות ,מחיצות זכוכית ,קישוטים על
זכוכית ,אגרטלים וכל המקומות בהם יש צורך בפרטיות.
דקורציה ועיצוב הבית

ספריי צבע אפקט זכוכית
EX014PR0410

הידעת?
לתוצאה מושלמת יש לרסס בין  2-3שכבות ממרחק של  15-20ס״מ.
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ספריי צבע זוהר

 400מ״ל

צבע פלורסנט זוהר בשלושה גוונים .צבע חזק וזוהר במיוחד המשמש
להבהרת חפצים ומשטחים ולהעניק להם נראות בולטת גם מרחוק.
מכיל פיגמנטים טהורים בעלי אינדקס זוהר גבוה .משמש לסימון
טופוגרפי ,מנהרות ,בניה ,תעשיה ועוד…
לתוצאות מיטביות מומלץ ליישם בצבע יסוד לבן טרם הצביעה ולהגן
בסיום עם לכה אקרילית של .MTN
צהוב

ירוק

אדום

EX014PR0600

EX014PR0604

EX014PR0602

ספריי צבע פולט אור

 150מ״ל |  400מ״ל

ספריי צבע פולט אור בחשיכה אשר נטען מהאור הטבעי במשך היום.
הצבע על בסיס מים ומכיל פיגמנטים מיוחדים שנטענים באור בזמן קצר
ולאחר מכן זוהרים בחשיכה למשך זמן ארוך.
אידיאלי לסימון דרכי מילוט באולמות קולנוע/ספורט ,שלטי חירום,
מנהרות ,מגרשי חניה ואזורים חשוכים המצריכים שילוט .כמו כן מגיב
בעוצמה לאור אולטרה סגול .
ספריי צבע פולט אור בחושך
EX014PW0950

ספריי מחזיר אור

 150מ״ל |  400מ״ל

 150מ״ל

צבע מחזיר אור מבוסס על שרפים מיוחדים המאפשרים את החזרת האור מכל
פני שטח שעליו ייושם .כושר החזר האור החזק שלו יכול לשמש לשילוט
בדרכים או בכל סיטואציה אחרת כאשר מחסור באור קורא לטיפול וצביעה
בגימור שיחזיר אור .מומלץ לשימוש בסימוני כבישים,על
קסדות,קורקינטים,אופניים,אופנועים ועל סוגי מתכות ,פלסטיק ,זכוכית ,עץ
ואבן .מוצר בטיחותי מדרגה ראשונה .אנחנו מכנים אותו ספריי מציל חיים!

סימון ובטיחות

ספריי מחזיר אור
EX013PR0400

הידעת?
בשנת  2020חלה עלייה של  230%במספר תאונות דרכים בהם היו מעורבים
ילדים על אופניים וקורקינטים.
38

צבע גיר | צבע מגנטי

ספריי גיר צבעוני מחיק
צבעי גיר נוזליים ומחיקים לשימוש על לוחות המיועדים לצבעי גיר.
הצבעים מיועדים לשימוש זמני על פני משטחים חלקים כמו זכוכית-
חלונות ראווה ,תחום הבניה ,מגרשי ספורט ,מסעדות ,משחקי ילדים,
קישוטים זמניים ועוד ...ניתן להסיר את הצבע מהמשטחים בעזרת מים.
צבע על בסיס מים ,בעל כושר כיסוי גבוה וגימור מט.

Silver
400 ml: EX014PC0126W 150 ml: EX013PC0126W

Magenta
400 ml: EX014PC4010W 150 ml: EX013PC4010W

Light Yellow
400 ml: EX014PC1021W 150 ml: EX013PC1021W

Gold
400 ml: EX014PC0127W 150 ml: EX013PC0127W

Electric Blue
400 ml: EX014PC0030W 150 ml: EX013PC0030W

Orange
400 ml: EX014PC2004W 150 ml: EX013PC2004W

Velley Grey
400 ml: EX014PC6018W 150 ml: EX013PC6018W

Light Red
400 ml: EX014PC3020W 150 ml: EX013PC3020W

White
400 ml: EX014PC9010W 150 ml: EX013PC9010W

Black
400 ml: EX014PC9011W 150 ml: EX013PC9011W

ספריי צבע ללוח גיר שחור

 400מ״ל

ספריי צבע שחור במרקם ואפקט של לוח גיר .הצבע הופך
למעשה כל משטח ללוח גיר מחיק .מיועד להפוך כל קיר בחנות,
מסעדה או קיר בחדר ילדים למשטח כיפי ונוח שניתן לצייר
ולקשט בעזרת גירים או בסדרת הטוש גיר השל חברת .MTN
צבע לוח גיר שחור
EX014PR0601
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טושי גיר
טושי גיר נוזליים של  MTNאשר משמשים ללוחות גיר ,לחלונות ראווה ,מראות ,קרמיקה ועוד.
קיימים כמה סוגי ראשים ובגדלים שונים 5 / 8 ) .מ״מ( הטושים על בסיס מים בגוונים חזקים ואטומים.
קל מאוד לניקוי בעזרת מגבון/מטלית לחה מכל משטח לא סופג .יש לנער היטב וללחוץ על ראש הטוש
עד ליציאת הדיו בקצה.
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חבילת מרקר ים
מארז קומפקטי

מרקר גיר עבה

 8יח׳
 8מ״מ

 5מ״מ
זמין ב 10צבעים

029

ראשים להחלפה
חומר מילוי

בודדים
חבילה

זמין ב 10צבעים

 + SPRO01260מספר צבע

06029

מרקר גיר נוזלי
 5מ״מ

ראשים להחלפה
חומר מילוי

בודדים
חבילה

 8צבעים

 + SPRO01265מספר צבע

SPRO0126000

Plata / Silver

Azul Eléctrico / Electric Blue

Amarillo Claro / Light Yellow

Oro / Gold

Verde Valle / Valley Green

Naranja / Orange

Negro / Black

Rojo Claro / Light Red

Blanco / White

Magenta

אומנות ומלאכת יד
ספריי פיקסטיב בגימור מט

 400מ״ל

לכה פיקסטיב אידיאלית לטכניקות באמנות כמו צבעי פסטל ,פחם ,ציורי
עיפרון או גרפיט .הלכה שקופה ובגימור מט ,נועדה לקבע ולהגן מפני
אבק ולחות על ציורים ויצירות שנעשו בשימוש של צבעים עדינים כמו
צבעי פסטל ופחם ,גיר ,צבעי מים ועוד .הפיקסטיב משאיר שכבת הגנה
ששומרת על המראה המקורי של העבודה ללא שינויי גוונים או הצהבה.
פיקסטיב בגימור מט
EX014PR0998

הידעת?
חשוב לרסס  1-3שכבות בהתאם לעובי המשטח.

ספריי לכה לקנווס

 400מ״ל

ספריי לכה ייעודית לקנווס .לכה בייבוש מהיר שנועדה להגן על ציורי שמן
ואקריליק .מגן על ציורי אמנות מפני נזקי לחות ואבק כל זאת מבלי
לפגוע בציור .הלכה אינה מצהיבה ושומרת על מקוריות העבודה לאורך
שנים .ניתן להשיג בשלושה גימורים מבריק ,מט וסאטן.

אומנות ומלאכת יד

לכה אקרילית בגימור משי
EX014PR1076

לכה אקרילית בגימור מט
EX014PR1078

לכה אקרילית בגימור
מבריק

הידעת?
בשימוש בצבעי שמן מסויימים הייבוש עשוי להימשך חודשים,
תלוי בעובי שכבת הצבע .יש לרסס לכה רק כאשר הצבע יבש לחלוטין.

44
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אומנות ומלאכת יד

ספריי ג׳סו פריימר

 400מ״ל

הג'סו הוא למעשה חומר יסוד שנועד להפוך משטחים סופגים כמו קנווס,
עץ וקרטון לפני שטח יציבים בעלי ספיגה מבוקרת .פני משטח שנצבע
בג׳סו אידיאלים אחרי ייבוש עבור מגוון טכניקות כמו צבעי שמן או
אקריל .המוצר אידיאלי לאמנות ,משפר את כושר ההיצמדות של הצבעים
לפני השטח ומונע את ספיגת הצבע במשטח העבודה .כך למעשה נחסכת
כמות די נכבדה של צבע.
ג׳סו פריימר
EX014PR0500

הידעת?
מריחה של פני המשטח בג׳סו חוסכת כמות די נכבדה של צבע.
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 מ״ל400

ספריי ציפוי ויניל

ציפוי ויניל רב תכליתי להגנה וצביעה אסתטית שניתן לקלפו בקלות
, הצבע פותח להגנה והתאמה אישית של חפצים שונים.בשעת הצורך
עמיד בפני שינויים במזג האוויר ויכול גם לספק אפקט אחיזה למשטח
, זכוכית, אידיאלי על מתכות.צבוע בשל תכונות ״המגע הרך״ שלו
 הצבע עמיד על כל משטח חלק ולא נקבובי.( וכו׳pp, pvc, etc) פלסטיק
.כך שיהיה קל מאוד לקלפו בבוא הזמן

קל ליישום
נשלף מצויין – ניתן לקלף
גמישות מעולה
הידבקות מצויינת
גימור רך

Blanco /White
EX014PV9010

Blanco Perla /Pearl White
EX014PV0153

Aluminio MetalizadoMetallic
/
Aluminum
EX014PV0120

Rojo /Red
EX014PV0150

Negro /Black
EX014PV9011

Negro MetalizadoMetallic
/
Black
EX014PV0122

Amarillo / Yellow
EX014PV0155

Verde FluorescenteFluorescent
/
Green
EX014PV0604

Gris Metalizado Metallic
/
Grey
EX014PV0121

Naranja /Orange
EX014PV0156

Amarillo Fluorescente
/ Fluorescent Yellow
EX014PV0600

Oro /Gold
EX014PV0123

Verde /Green
EX014PV0154

Naranja FluorescenteFluorescent
/
Orange
EX014PV0601

Transparente SatinadoSatin
/ Transparent
EX014PV0200

Azul /Blue
EX014PV0152

Rojo Fluorescente/
Fluorescent Red
EX014PV0602

Gris Oscuro /Dark Grey
EX014PV0151

Fucsia FluorescenteFluorescent
/
Fuchsia
EX014PV0603

•
•
•
•
•

רעיון לביצוע צביעה של חישוק גלגל רכב

עולם הרכב
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ספריי ציפוי ויניל
רב שימושי
דוגמאות ליישום:

49

ספריי אלומיניום

 400מ״ל

ספריי צבע אלומיניום פותח במיוחד לצביעת מכונות צביעה בהתזה מכל
הסוגים כמו גם למבני ברזל הדורשים טיפול כמעט מיידי לאחר הצביעה,
הצבע מספק למשטחים מראה מתכתי דקורטיבי ,הוא יכול לשמש גם
כשכבת מגן בסביבה ימית או תעשייתית .מתאים לתחזוקה שוטפת בבית
או בעבודה ,למכוניות ,מפרקי חיתוך ,עבודות מלאכת יד ,קישוטים ועוד..
ספריי אלומיניום
EX014PR0120

ספריי צבע גלוון קר

 400מ״ל

צבע אקרילי ,ויניל ואמאייל משולב בשרפים איכותיים מאוד ,ואבקת אבץ
עשירה .מצוין ליישום על מכשור מכני ותעשייתי ,על קונסטרוקציות
ברזל .הייבוש המהיר מאפשר טיפול מיידי באלמנט הצבוע .מכיל 98%
אבץ .שימושים עיקריים  :גדרות ,דלתות מתכת ,פלסטיקה ,מפרקים
מרותכים ,פלדה מבנית .מצויין לסביבה ימית ותעשייתית.
גוון מגלוון עדין

גוון מגלוון גס

גוון מגלוון

EX014PR0114

EX014PR0107

EX014PR0106

ספריי צבע מטאלי

 400מ״ל

עולם הרכב

ספריי צבע על בסיס סולבנט עם נוסחה גבוהה של פיגמנטים עשירים
ופנינתיים המעניקים לצבע מראה מבריק ואיכותי .השימושים רבים לו
וכוללים קישוט והגנה של מכוניות ,אופניים ,אופנועים ועבודות שונות של
׳עשה זאת בעצמך׳ ועל פני שטחים שונים כמו  :עץ ,מתכת ,מתכות אל
חלד,זכוכית ,אבן ,גבס ,קרמיקה ,אבן ,בטון ,פלסטיק ועוד…
ייבוש הצבע מהיר והוא עמיד במיוחד לפגעי מזג האוויר.
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Aluminium
EX014PR9006

Violet
EX014PR4001

Red
EX014PR3032

Gold
EX014PR1036

Dark Blue
EX014PR5026

Green
EX014PR6035

Pink Gold
EX014PR1000

Black
EX014PR9011

Blue
EX014PR5025

ספריי צבע לבלמים

 400מ״ל

ספריי צבע ליישום על כל סוגי בלמי הרכב .המוצר פותח במיוחד לצביעה
וחידוש של בלמי רכבים ,רכבי ספורט וכו' .הצבע בעל תכונות עמידות
גבוהות ונוח מאוד ליישום.

•
•
•
•
•
•

ייבוש מהיר מאוד
קל ליישום ולצביעה חוזרת
אינו מכיל עופרת
יכולת כיסוי גבוהה
עמיד בטמפרטורה של  110מעלות
שומר על הצבע שלו והברק
Amarillo / Yellow
EX014PB001
Rojo / Red
EX014PB002
Azul Eléctrico / Electric Blue
EX014PB004

עולם הרכב

Azul Metalizado / Metallic Blue
EX014PB003

ספריי יסוד לויניל

 400מ״ל

ספריי פריימר משמש שכבת יסוד לצבע ויניל.
כאשר אנחנו רוצים היצמדות גבוהה וחזקה של ציפוי ויניל רצוי להשתמש
בפרמייר בתור שכבה ראשונה ,על מנת לא לפגוע ברכות הצבע והמגע
הרך שלו חשוב להשתמש בפרמייר בטרם הצביעה.
ספריי יסוד לויניל
EX014PV0201

ספריי צבע לפגושים

 400מ״ל

ספריי צבע ייעודי לפגושי מכוניות .הצבע מנוסח עם שרפים משולבים
נייטרו באיכות פרימיום עם גימור מושלם.

עולם הרכב

אפור
EX014PR1042
שחור
EX014PR1041
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 מ״ל400

צבע ראל מקצועי

ספריי צבע אקרילי מקצועי ואיכותי בגווני ראל המכיל שרפים באיכות
 עמיד וללא, פיגמנטים ותוספים מייצבים המספקים גימור מקצועי,גבוהה
, בשל מאפיינים אלה המוצר מתאים לפני שטח רבים כמו עץ.ציפוי
 בטון, אבן, קרמיקה, פלסטיק, טיח, גבס, זכוכית, מתכת אל חלד,מתכת
..ועוד
Blanco Perla / Oyster White
EX014PR1013
RAL 1015 Mar l Claro / Light Ivory
EX014PR1015
RAL 1016 Amarillo Azufre / Sulfur Yellow
EX014PR1016
RAL 7035 Gris Luminoso / Light Grey
EX014PR7035

RAL 1023 Amarillo Trá co / Traf c Yellow
EX014PR1023

RAL 7040 Gris Ventana / Window Grey
EX014PR7040

RAL 6005 Verde Musgo / Moss Green
EX014PR6005

RAL 1021 Amarillo Colza / Rape Yellow
EX014PR1021

RV 9002 Blanco Grisáceo / Grey White
EX014PR9002

RAL 6026 Verde Ópalo / Opal Green
EX014PR6026

RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow
EX014PR1028

RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown
EX014PR8011

RAL 5015 Azul Celeste / Sky Blue
EX014PR5015

RAL 2003 Naranja Pálido / Pastel Orange
EX014PR2003

RAL 8014 Sepia / Sepia Brown
EX014PR8014

RAL 5010 Azul Genclana / Gentian Blue
EX014PR5010

RAL 2011 Naranja Intenso / Deep Orange
EX014PR2011

RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown
EX014PR8016

RV 5002 Azul Ultramar / Ultramarine Blue
EX014PR5002

RAL 2004 Naranja Puro / Pure Orange
EX014PR2004

RAL 9010 Blanco / White
EX014PR9010

RAL 5013 Azul Cobalto / Cobalt Blue
EX014PR5013

RAL 1001 Beige / Beige
EX014PR1001

Blanco Mate / Matt White
EX014PR0902

RAL 5014 Azul Olombín / Pigeon Blue
EX014PR5014

RAL 3020 Rojo Trá co / Traf c Red
EX014PR3020

Blanco Satinado / Satin White
EX014PR0930

RAL 7001 Gris Plata / Silver Grey
EX014PR7001

RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta
EX014PR4010

RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black
EX014PR9005

RAL 7012 Gris Basalto / Basalt Grey
EX014PR7012

RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red
EX014PR3001

Negro Mate / Matt Black
EX014PR0964

RAL 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey
EX014PR7016

RAL 3000 Rojo Vivo / Flame Red
EX014PR3000

Negro Satinado / Satin Black
EX014PR0937

RAL 7032 Gris Guijarro / Pebble Grey
EX014PR7032

RAL 3004 Rojo Púrpura / Purple Red
EX014PR3004

:הוראות יישום בספריי צבע
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להפוך ולרוקן

.על פני השטח להיות נקיים משומן ולכלוך.1
הקפידו על סביבת העבודה ועל אזורים שתרצו.2
.להגן עליהם מפני רסיסי צבע
יש לערבב היטב את המיכל עד לשמיעת כדורית.3
.הערבוב ולמשך דקה לפחות
לחצו בעדינות על הפיה לשחורר צבע בפינה.4
.צדדית

לרסס צבע

לערבב היטב

תעשייה וגימורים נוספים

לצביעת משטחים גדולים מומלץ להחזיק את.5
. ס״מ15-20 המיכל בצורה אנכית וליישם ממרחק
ריסוס ממרחק קצר יותר יאפשר קו חד וממוקד.6
.יותר
בסיום השימוש יש להפוך את המיכל ולשחרר את.7
.החומר שנותר בצינורית המיכל
.יש לאחסן במקום קריר ויבש.8

תעשייה וגימורים נוספים

ספריי מילוי אפור

 400מ״ל

ספריי מילוי אפור הוא למעשה חומר מילוי עמוק המיוצר עם שרפי ניטרו
סינטטים המיועדים לצביעה מחודשת .המוצר פותח במיוחד לשימוש
מקצועי .לאחר השימוש ניתן לשייף את החומר על מנת להשיג אפקט
פילוס השטח טרם הצביעה.
אפור
EX014PR0954

ספריי שמן רב תכליתי

 400מ״ל

שמן רב תכליתי .מוצר המורכב משמנים ותוספים שונים המאפשרים כוח
רב של חדירה ,שימון והגנה על מתכות נגד קורוזיה .יש לתרסיס תכונות
שימון אשר חודרות על מנת להשיג תוצאות מעולות בשחרור חלקי מתכת
תקועים .השמן מרכך את המתכת ומונע רעשים .השמן מונע לחות
שבדרך כלל גורמת לקצרים חשמליים ובכך שומר על אריכות חיי המנוע.
ספריי שמן רב תכליתי
EX014PR0948

ספריי גריז

 400מ״ל

גריז שומני רב תכליתי בעל תכונות סיכה ונוגדי חמצון .מתאים לכל
עבודות הסדנא כאשר נדרש שימון קבוע .היתרון הגדול של תרסיס גריז
הינו בכך שמגיע לכל מקום ,כך שהוא חודר ביעילות לחלקים פנימיים
ומשמן אותם ביסודיות ,מבטיח סיכה מושלמת ,מאריך את חיי החלקים
המטופלים .ניתן לעבוד אפילו על משטחים אנכיים בגלל סמיכות החומר
אשר מונעת נזילות.
ספריי גריז
EX014PR1067
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ספריי אמייל אנטי-קורוזיה

 400מ״ל

ספריי צבע אמייל אנטי-קורוזיה הניתן ליישום באופן ישיר על חלודה.
הצבע מתייבש מהר מאוד ושומר על צבעו בצורה טובה .מומלץ לעבודה
בתחומים של התעשיה ,עשה זאת בעצמך ,תעשיית הרכבים ,אינסטלציה
ואלומיניום.
שחור

לבן

ירוק

EX014PR0991

EX014PR0989

EX014PR0992

ספריי גומי

 400מ״ל

ספריי איטום מבוסס גומי ,מיועד לאיטום נזילות או סדקים קלים בגגות,
צינורות מתכת או פלסטיק וצינורות  .pvcציפוי הגומי יוצר שכבה עמידה
וגמישה המגינה ואוטמת את כל סוגי המשטחים מנזילות וטיפטופים.

שחור

לבן

אדום

EX014PIM002

EX014PIM001

EX014PIM003

ספריי נגד החלקה

 400מ״ל

תעשייה ועזרים נוספים

ספריי שקוף נגד החלקה היוצר שכבת חספוס על כל פני שטח .לצבע
יכולת היצמדות גבוהה למשטח ועמידות בשחיקה ,הספריי מייצר שכבה
שקופה ומגורענת למניעת החלקות ונפילות .מתאים במיוחד לרצפות
ומדרגות .מומלץ על כל משטח שרוצים למנוע החלקה כמו קרמיקה,
אריחים ,שיש ,עץ ,מתכות ,אלומיניום ,פיברגלס ועוד..
ספריי נגד החלקה
EX014PR1070
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תעשייה ועזרים נוספים

ספריי צבע עמיד בחום

 400מ״ל

צבע אקרילי מבוסס שרפים אקריליים עמידים בחום ,משולבים
פוליבוטילן וחומצה טיטנית ללא עופרת.
נועד לצביעת אלמנטיים המיועדים לעמוד בעומסי חום של עד .690º C
מתאים במיוחד לאלמנטים המושפעים מתנודות ושינויי טמפרטורה.
שחור
EX014PR0201
כסוף
EX014PR0203

ספריי סולבנט אוניברסלי

 400מ״ל

ספרי סולבנט הינו למעשה מדלל צבע .חלק מתרסיסי הצבע של החברה
מבוססים על סולבנט .הסולבנט יכול לשמש לפתוח סתימות וניקוי של
ראשי התזה ,להסרת כתמים ואף ליצור אפקטים שונים על ציורים.
התרסיס אינו משמש לניקוי ידיים.
סולבנט אוניברסלי
EX014PR0802

ספריי מסיר צבע

 400מ״ל

ספריי מסיר צבע להסרה וניקוי של צבעים ממשטחים .מסיר צבע נטול
כלורידים המסייע בהסרה קלה של צבעים ממשטחים שונים .מכין פני
שטח לצביעה מחודשת ביעילות .אידיאלי לחידוש רהיטים ישנים מעץ.
מסיר צבע
EX014PR1054

63

ספריי אלכהול 70%

 100מ״ל

ספריי אלכוהול  70%הוא פתרון הידרו אלכוהולי שתוכנן במיוחד לניקוי
וחיטוי משטחים מכל הסוגים :זכוכית ,מתכות ,פלסטיק ועוד ..במקומות
בתוך הבית ומחוצה לו ,בחלל הרכב  -החל מההגה ,קסדות ומצחיות ,ריהוט
ביתי ,ציוד משרדי ,שולחנות ,מסכי מחשב וטלפונים סלולרים.
לספריי כוח חיטוי אשר מסייע בניקוי משטחים משאריות שומן ,כתמי דיו,
צבע ושאריות של תוויות הדבקה.
ספריי אלכהול  150מ״ל
תעשייה ועזרים נוספים

EX013PR0003

הידעת?
תרסיס האלכהול של  MTNמתאים גם לנשיאה במטוס.
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ראשי התזה | Caps

ראשי התזה Caps -
ראשי התזה מותאמים במיוחד למכלי הצבע של .MTN MTN
הראשים המתחלפים מאפשרים התאמות לסוג העבודה אותה מבצעים.
הראשים מגיעים באריזה של  120יח' ו/או  1000יח' ונוחים לנשיאה לכל מקום.
 16דגמים שונים של ראשי התזה ,כל אחד והראש שלו.

| ראש התזה
קו בינוני
 12.5ס"מ )מינ׳  3ס"מ(
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ראשי התזה המתחלפים שלנו

| ראש התזה צהוב אוניברסליי
קו בינוני
קוטר  3ס"מ )מינ׳  0.5ס"מ(

| ראש לגו עבה
קו עבה
קוטר  3ס"מ )מינ׳  1ס"מ(

חולץ צבע
קוטר  2.5ס"מ )מינ׳  1,2ס"מ(

קו עבה
קוטר  8ס"מ )מינ׳  2.8ס"מ(

ראשי התזה | Caps

קו דק
קוטר  1.6ס"מ )מינ׳  1.1ס"מ(

| ראש מעבר

| ראש סופר עבה

| ראש אלכסוני
קו משופע
קוטר  9ס"מ )מינ׳  3,5ס"מ(
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| ראש קרם סקיני

| ראש אלכסוני
קו משופע
קוטר  4.5ס"מ )מינ׳  1.2ס"מ(

| ראש התזה הרדקור מדיום
קו בינוני ורחב
קוטר  6ס"מ )מינ׳  2ס"מ(

| ראש סיכה

| ראש התזה סופר סקיני

קו ממרחק
קוטר  4.5ס"מ )מינ׳  1ס"מ(

קו דק
קוטר  2ס"מ )מינ׳  1.1ס"מ(

| ראש רך

| ראש פרו

קו בינוני
קוטר  3.6ס"מ )מינ׳  1ס"מ(

קו בינוני
קוטר  3ס"מ )מינ׳ 1.2ס"מ(

| ראש ניו יורק עבה

| ראש ורוד עבה

קו עבה
קוטר  5ס"מ )מינ׳  1.9ס"מ(

קו עבה
קוטר  5ס"מ )מינ׳  1.8ס"מ(

| ראש הארדקור עבה

| ראש אסתרו עבה

קו בינוני
קוטר  12.5ס"מ )מינ׳  3ס"מ(

קו עבה
קוטר  12ס"מ )מינ׳  3ס"מ(
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צבע על בסיסמים

צבעים על בסיס מים
 הצבע משמש למילוי.צבע אקרילי על בסיס מים באיכות פרימיום
 אייר בראש,ניתן לצבוע עם מכחול.הטושים על בסיס מים אבל לא רק
 כל הגוונים ניתנים לערבוב בינם לבין עצמם וניתנים לדילול עם..ועוד
 מתאים ליישום על כל סוגי. ניקוי קל של הצבע במים בעודו רטוב.מים
.. עור ועוד, בדים, קלקר, מראות, זכוכית, פלסטיק, מתכת, עץ,הנייר

 גוונים20 •  מ״ל200
!לא רעיל
אינו מכיל חומרים מדיפי ריח
עמיד מאוד בפני מזג אוויר לאחר יבש

RV 1021 Cadmium Yellow Medium / Light Yellow
EXG0121021M

RV 211 Quinacridone Rose / Love Pink
EXG0120211M

RV 265 Raw Sienna / Kruger Brown
EXG0120265M

RV 105 Azo Orange Light /Tangerine
EXG0120105M

RV 29 Phthalo Blue Light /Arctic Blue
EXG0120029M

RV 7040 Neutral Grey / Pearl Grey
EXG0127040M

RV 2004 Azo Orange / Orange
EXG0122004M

RV 30 Prussian Blue / Electric Blue
EXG0120030M

R 9010 Titanium White / White
EXG0129010M

RV 3020 Naphthol Red / Light Red
EXG0123020M

RV 4010 Quinacridone Magenta / Magenta
EXG0124010M

R 9011 Black
9011M

RV 236 Brilliant Yellow Green /Mojito Green
EXG0120236M

RV 224 Blue Violet Light / Witch Violet
EXG0120224M

Plata / Silver
EXG0120126M

RV 34 Brilliant Light Green / Guacamole Green
EXG0120034M

RV 173 Dioxazine Purple / Ultraviolet
EXG0120173M

Oro / Gold
EXG0120127M

RV 219 Turquoise Green / Paris Green
EXG0120219M

RV 135 Naples Yellow / Safari Brown
EXG0120135M

 טושים ואביזרים,צבעים על בסיס מים
סדרת הצבעים על בסיס מים המלאה
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טושים למילוי

•
•
•
•

טושים על בסיס מים
אפשרויות השימוש בטושים הללו הם אין סופיות .הטכניקות הם פרי הדמיון והיצירה שלכם.
הטושים מגיעים בעוביים שונים ובמגוון של  20גוונים .הצבעים ניתנים לערבוב ביניהם.
| כיסוי מושלם | ייבוש מהיר | הדבקות מצוינת למשטח בטווח זמן של  24שעות )תלוי בפני
השטח( ניתן ליישם על מגוון גדול של חומרים כמו :עור ,בדים ,שעם,קל-קר ,זכוכית ,עץ ,נייר,
קרטון ,גבס ועוד…..
חשוב לנער את הטוש בטרם תחילת העבודה ובסיומה רצוי לשטוף את ראש הטוש כדי למנוע
התייבשות .ניתן להשיג ראשי טוש להחלפה.
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טושים על בסיס מים

 3מ״מ

ראשים להחלפה
חומר מילוי

אקסטרה דק
בודדים
חבילה

ראשים להחלפה
חומר מילוי

 1,2מ״מ

בודדים
חבילה

 0,8מ״מ

ראשים להחלפה
חומר מילוי

זמין ב 20צבעים

זמין ב 20צבעים

זמין ב 20צבעים

 + SPRO0120מספר צבע

 + SPRO0125מספר צבע

 + SPRO01255מספר צבע

060

010

060

010

060

010

075
007

092
006

075
007

092
006

075
007

092
006

042

002

042

002

042

002

012

072

012

072

012

072

015

011

015

011

015

011

003

057

003

057

003

057

001
029

005
004

001
029

005
004

001
029

005
004

028

008

028

008

028

008

רחב
 8מ״מ
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בסיס מים דק
בודדים
חבילה

ראשים להחלפה
חומר מילוי

מדיום
בודדים
חבילה

 8מ״מ

ראשים להחלפה
חומר מילוי

בינוני
בודדים
חבילה

 5מ״מ

ראשים להחלפה
חומר מילוי

בודדים
חבילה

זמין ב 20צבעים

זמין ב 20צבעים

זמין ב 20צבעים

 + SPRO0124מספר צבע

 + SPRO0128מספר צבע

 + SPRO0119מספר צבע

מארזי טושים על בסיס מים
| קיימים שישה מארזים של טושים על בסיס מים .מארזים נוחים מאוד עם
הגוונים הפופולריים.

בסיס חבילת
3 mm

בסיס חבילת

 3יח׳

מארז קומפקטי

גוונים

 8יח׳

מארז קומפקטי

צהוב ,אדום ,כחול  3מ״מ SPRO0120055
כסוף ,זהב ,שחור  3מ״מ SPRO0120056

בסיס חבילת  20יח׳

3 mm

3 mm

מארז קומפקטי

דק  3מ״מ SPRO0120050
בינוני  5מ״מ SPRO0119050
5 mm

דק  3מ״מ SPRO0120051
בינוני  5מ״מ SPRO0120052

 5 mmגוונים

גוונים

ראשי החלפה לטושים
| ראשי מרקרים בדרך כלל עוברים בלאי רב ,הם נשחקים כתוצאה מעבודה מרובה על
משטחים .לכן  MTNראתה לנכון להנגיש לקהל הרחב את האפשרות לרכוש את הראשים

ראש  15מ״מ

ראש  8מ״מ

ראש  5מ״מ

ראש  3מ״מ

 2יח׳
SPPU010501

 2יח׳
SPPU010512

 2יח׳
SPPU010506

 2יח׳
SPPU010504

ראש  1,2מ״מ

ראש  0,8מ״מ

 2יח׳
SPPU010510

 2יח׳
SPPU010511
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טושים למילוי
| כל הראשים ומערכות הזרקת הצבע תואמות עם כל מגוון מוצרי צבעי המים של .MTN

טושים על בסיס מים

 5מ״מ
SPRV013003

 15מ״מ
SPRV013001
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 1,2מ״מ
SPRV013005

 3מ״מ
SPRV013004

 10מ״מ
SPRV013002

 8מ״מ
SPRV013006

 0,8מ״מ
SPRV013007

מתקן תצוגה שולחני לטושים
| מתקן תצוגה פרקטי לשמירה על סדר ותצוגה קלה ומרשימה של כל הגוונים והמוצרים.
עם תכולה של  630פריטים הוא מאפשר להציג את כל הטושים עם כל מגוון הגוונים שלהם,
כולל מגוון טושים למילוי.
מתקן עמיד ואיכותי שעוצב במטרה להדגיש את העושר של כל סדרת הצבעים על דלפק המכירה עם
דלת שקופה למניעת גניבות .השילוט מאפשר לזהות במהירות ובקלות כל דגם ,גודל ,סוג הראש וגוון.
| גובה 59 :רוחב 56 :אורך 23 :ס״מ
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מתקני תצוגה  -בסיס מים
| מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים של מיכלי בסיס מים  100 /300מ״ל
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| מתקן מודולרי
של מיכלי  MTNבסיס מים  300 -מ״ל

| מעמד עץ עם מדפי מתכת לתצוגה
של מיכלי  MTNבסיס מים  100 -מ״ל

| תכולה 216 :יח׳
|  54גוונים
| גובה 205 :רוחב 51:אורך 43 :ס״מ

| תכולה 108 :יח׳
|  18גוונים
| גובה 55 :רוחב 39 :אורך 44 :ס״מ

מתקני תצוגה  | 94 -הרדקור
| מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים של מיכלי  / 94הרדקור  400מ״ל
| תכולה 252 :יח׳ |  42גוונים
| גובה 206 :רוחב 44:אורך 49 :ס״מ

מתקני תצוגה  252יח׳
| מתקן מודולרי שניתן להרחיבו לשדות נוספים של מיכלי  / 94הרדקור  /פרו  400מ״ל
| גובה 206 :רוחב 44:אורך 49 :ס״מ
|  42גוונים
| תכולה 252 :יח׳

טושים טכניים
 72צבעים

טושים
בסיס מים
 0,8מ״מ
 1,2מ״מ
 3מ״מ
 5מ״מ
 10מ״מ
 15מ״מ

מארזי
טושים טכניים 94

טושים
בסיס מים
מארזי
טושים בסיס מים
 3מ״מ
 5מ״מ

טושים לרחוב
בסיס מים

בקבוקוני מילוי
בסיס מים

סקצ׳בוק
בקבוקוני מילוי

עלוני מידע

80

ראשי התזה

מדף טושים בסיס מים

מתקני תצוגה בהתאמה אישית
| אופציה למעמד תצוגה בהזמנה מיוחדת עשוי מעץ  OSBמרהיב ומרשים .המעמד יכול להיות צמוד
קיר או נייד על גלגלים על פי נתוני מידות.
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סקצ׳בוק MTN
הסקצ׳בוקים של  MTNאידיאלים לציור
ורישום בעזרת עיפרון ,עט וכל סוגי הסמנים ,כולל אלה שמבוססים על מים ואלכוהול.

|  A4סקצ׳בוק
 200דפים של  110ג׳ 210X297 .מ״מ.
אידיאלי לעבודה עם עפרון ,עטים ומרקרים.
נטול חומצות .נייר לבן.
כריכה קשה עם גומייה לסגירה.
– פינות עגולות.

|  A5סקצ׳בוק
 200דפים של  110ג׳ 210X297 .מ״מ.
אידיאלי לעבודה עם עפרון ,עטים ומרקרים.
נטול חומצות .נייר לבן.
כריכה קשה עם גומייה לסגירה.
פינות עגולות.
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המאפיינים הבולטים של הסקצ׳בוק

כיס אחסון פנימי

8491

לוגו מוטבע

נייר מיוחד

