
לומן
צבע מגביר אור לשימוש פנימי



לומן הנו ציפוי יעיל מאוד לקירות פנים ולתקרות, המציע ניצולת אור טובה יותר מצבעים מקובלים, אפילו בגוונים 
כהים! ניתן לשכך הבדלים בניגודיות ולתמוך באיזון של פיזור אור על ידי הגברה משמעותית של החזרת אור 

מפוזרת, הציפוי משפר את רמת התאורה בחדרים. 

יותר חיוניות
יותר נוחות בתאורה

פחות צריכת אנרגיה
שימור משאבים

ההחזרה  שערך  מראים  תלויים  בלתי  מחקרים 
גבוה  צבע  גוון  בכל  לומן  של  הנמדד  המפוזרת 
המחדל  ברירות  ערכי  מאשר  משמעותית 
מקצועיות  תאורה  חישוב  בתוכנות  המשמשים 
מיליוני  הצבע,  בתוך   .(Dialux) דיאלוקס  כגון 
כדורים זכוכית-קרמית  חלולים משפרים את ערך 

 420% 6% לגוון לבן ועד  ההחזרה המפוזרת בסך 
לגוון שחור.

כעת  להשתמש  יכולים  ומעצבים  אדריכלים 
לומן  יותר.  יצירתי  באופן  כהים  ובגוונים  בצבעים 

מעניק אור וצבע לחללים פנים בני זמננו.

לומן מציע איזון בהירות ויעילות אור טובה יותר בחדרים, אפילו 
בגוונים כהים.

לומן - צבע מגביר אור 
לשימוש פנימי

לומן מאפשר
שילוב של תפקוד,

חדשנות ומגוון
צבעים ברמה

הגבוהה ביותר.

לקבלת פרטים נוספים 
אודות המוצר, ראה:



יישום באמצעות מברשת, גליל בחר גוונים
או בהתזה

שיפור תנאי התאורה של 
מעברים תת קרקעיים

קישוט קירות מוזיאונים

בחודש אפריל 2016, החברה ההולנדית
Meutzer Light Vision ערכה מדידות שונות

של ערכי החזרה מפוזרת (Rd), בין היתר בתחום האור הנראה.

ThermoShield-Benelux BV :תמונה וערך, למעלה

תחום יישום, מאפיינים וטיפול

:Rd ערכי
תיאוריה

:Rd ערכי
מבחן מעשי

באמצעות
הצבע לומן

למוסכים  במיוחד  מתאים  העמיד  הציפוי  במיוחד.  גבוהה  אור  יעילות  דרושה  בהם  במצבים  לומן  מיישמים 
ולמעברים תת קרקעיים, אולמות ייצור ומשרדים, בתי ספר, חדרי סטודיו בתי מלאכה ומוזיאונים. כמובן לשימוש 

ביתי.

לומן - צבע מגביר אור לשימוש בחללים פנימיים. אנחנו שמחים 
לענות על השאלות שלך לגבי המוצר והטיפול בו.

חדשני

החזרת אור גבוהה  •
ביותר  

פיזור אור טוב גם  •
בגוונים כהים  

הקרום שמחזיר אור 
בצבע לומן:

מאפשר פיזור אור  •
משתנה  

מווסת לחות  •
דוחה לכלוך וניקוטין  •
משפר את האקלים  •

בתוך מבנים  

ידידותי לסביבה

החזרת אור גבוהה  •
על בסיס מים  •

ללא ריח  •
בעל ערך תרכובות  •

אורגניות נדיפות  
נמוך מאוד  

ללא תרכובות  •
ארומטיות  

ללא ממסים אורגניים  •

מתאים לקישוט

לחללים פנימיים  •
מט  •

כושר כיסוי טוב  •
ניתן לבחור מתוך יותר  •

מ-100,000 גוונים  
יציבות צבע גבוהה  •

מאוד  

גודל אריזה טיפול
מוכן לשימוש  •

דליים בנפח 5.0 /  •
12.5 / 19.0 ליטר  

צריכה (תלויה במצע)  •
כ-330 סמ"ק / מ"ר  

בשתי שכבות צביעה  
יישום קל באמצעות  •

מברשת, גליל או התזה  
יש לשטוף במים את  •

הכלים המשמשים   
ליישום  



יותר תפוקת אור...

... ובבית.... במלון ובמשרד,... בסטודיו ובבתי מלאכה,...בחניונים תת קרקעיים,

אם את/ה מחפש/ת פתרון לצביעת חללים פנימיים.
צור/צרי עמנו קשר. נשמח לחלוק עמך את הניסיון המעשי 

הכלל-עולמי שלנו.

מפיצים מורשים:

®ClimateCoating - ציפויים חכמים בעלי ערך מוסף.
לבניינים, חללים פנימיים וליישומי תעשיה.

ידידותיים לסביבה. עוצמתיים. יעילים.
תוצרת גרמניה. יוצרו עבורך.
תוצרת גרמניה. יוצרו עבורך.

חברת SICC Coatings GmbH הממוקמת בברלין הנה ספקית מומחית מובילה של ציפויים פעילי-סביבה
ומובילה בניסיון בכל אזורי אקלים ובכל תחומי היישום. הציפויים הפעילים מבוססים על טכנולוגיה

SICC Coatings מסוג קרום מחזיר אור. בזכות החיסכון באנרגיה שנוצר כתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה, חברת
זכתה בין היתר ב"פרס החדשנות הגרמני" ב-2018 וב"פרס היעילות האנרגטית" של סינגפור. 

חברת SICC Coatings מוסמכת בניהול איכות וסביבה לפי התקנים  DIN EN ISO 9001:205 ו- 14001:2015.

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstraße 78-82, 13156 Berlin

גרמניה
info@sicc.de :טלפון:                                      דוא"ל

www.sicc-coatings.com

טל"ח.

+49 (0) 30 500196-0

יבואן בלעדי:
כמיטל אחזקות בע״מ

טל.: 03-5616316

משווק מורשה:
גרין פוינט פ.מ בע״מ

טל.: 0733744751


