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 1.0 כללי
עבודות צבע יחולו רק על הצנרת החשופה, בתוך השוחות, עילית ו/או כל חלקי מתכת אחרים 

 אשר ינחה המפקח באתר למבצע.
 

 2.0 הוראות והנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה

לכלוך ייעשה במידת האפשר בעזרת סילון אויר דחוס ניקוי שטחים להסרת אבק ו

 ו/או במברשת שיער וסמרטוט יבש.
2.1  

של  100-4עקבות שמנים וגריז יוסרו בעזרת ממיסים כגון: טרפנטין מינרלי מדלל 

 טמבור או ש"ע.
2.2  

קשקשת ריתוך תוסר בגירוד ע"י אמצעים מכניים ולאחר מכן ינוקה המקום בעזרת 

 מברשת פלדה.
2.3  

  2.4 פני השטח יוכנו לצביעה בהתאם לדרישות של מערכת הצביעה אותה מיישמים.

צבעי יסוד יצבעו באמצעות מברשות בלבד להבטחת חדירות וכיסוי טוב של הצבע. 

 בשום מקרה לא תותר צביעת יסוד בריסוס אויר.
2.5  

  2.6 יישום שכבות ביניים וצבע עליון ניתן לבצע בהברשה או בהתזה.

בעת צביעת חלקי מכונות וציוד יש לשים לב במיוחד לחיבורים, פינות, ניקובים, 

 קצוות חורים, ריתוכים ומקומות נסתרים ע"מ להבטיח כיסוי מתאים של שכבת צבע. 
2.7  

  2.8 קבלת היתרי עבודה לעבודה באש וניקוי חול ליד השוחות.

 3.0 פירוט מערכת הצבע

תאם למפרט זה תחת סעיפים המפרטים הליך הצביעה עבור צנרת עבודות הצביעה יבוצעו בה

 חשופה, פחים וצנרת בפנים של מיכלי דלק, פחים מחוץ למיכל הדלק.
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