
 

 זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים  החומר בין  מגע של במקרה .היטב  המקום  את ולאורר  מגן משקפי  לחבוש  מומלץ היישום  בזמן ת. עופר  מכיל אינו  החומר : ובריאות בטיחות  זהירות מצעי א

 .  נירלט  י"ע הומלצו  שלא חומרים עם לערבב  אין .ילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא ,היטב  סגורה  האריזה את לשמור  יש . רפואי לייעוץ ולפנות 

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע,   .ספציפית  עבודה מפרטי כתיבת בעת לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין :כלליות הערות 

 ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע , בדיקות על מבוססים , כאן המובאים  וההמלצות הנתונים כל מכושר הכיסוי המירבי.  75%  - מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ

. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או  לצרכיו ההתאמה לבדוק  המשתמש על,  בלבד המוצר איכות  על היא אחריותנו . מרומזת או מפורשת, כללית כאחריות  זאת לפרש  אין  .ביותר אמינים  והם 

 לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת 
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 תיאור המוצר 

פנינתי מהודר, היוצר על הקיר מראה משי קטיפתי, המתקבל    צבע דקורטיבי

פנים בקירות  לשימוש  האור.  ושבירת  החזר  ומשטחים  ע"י  טיח  קירות   ,

 פנימיים, שהוכנו והוחלקו בשפכטל. 

 הכנת השטח 

ושיירי לכלוך.  מאבק  ונקייה  יציבה  חזקה,  הנצבעת  לוודא שהתשתית    יש 

ולאחריה    קירות חדשים: נירלט  בונד" של  "גולד  ליישם שפכטל  מומלץ 

בגוון    EXTRA  אקוונירשל נירלט. לאחר ייבוש מלא, יש ליישם    Sפריימר  

יש ללטש את המשטח    קיר צבוע )קיים(:   דומה לגוון אפקט הקטיפה הנבחר. 

הקיר   מגוון  שונה  הנבחר,  האפקט  גוון  כאשר  ופגמים.  בליטות  ולהעלים 

)לפני יישום האפקט( בגוון הדומה    EXTRA  אקוונירת  הקיים, יש ליישם שכב

 לאפקט הנבחר. 

 יישום  הוראות

תתבצע   המריחה  המשטח.  על  חומר  של  ואחידה  נדיבה  כמות  למרוח  יש 

 .  Xאינץ'( בתנועה נוחה מלמעלה למטה או בתנועות  3-4במברשת )מומלץ 

 יש להמתין מספר דקות ולהתחיל בעיבוד הצבע. 

יש להשתמש במאלדג' נירוסטה בעל פינות עגולות ולעבד  למראה קטיפתי: 

ת, תוך פיזור הצבע העודף בכל מריחה,  בתנועות חצי סיבוביות ולא אחידו

 כשהחומר עדיין לח לפני ייבוש. 

לאחר עיבוד החומר כמו במראה הקודם, ניתן לחזור    למראה קטיפתי פראי:

 לאחר מספר דקות בעיבוד נוסף של הצבע בכיוונים משתנים. 

מעונן:  פנינתי  לח    למראה  ויסקוזה  ספוג  באמצעות  הצבע  את  לעבד  יש 

 בגימור מרפרף בתנועות של חצי קשת.  Xבתנועות 

ניתן למרוח את    למראה מטאלי חלק: יש להשתמש ברולר פרווה קצרה. 

הצבע עם הרולר, ולאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה, יש לעבור עם  

את הצבע ב    הרולר בתנועות אחידות בשכבה נוספת. למראה הזה, יש לדלל 

 מים.  10-15%

ג'ילדה:  בגימור  או    למראה  אצות  ספוג  באמצעות  הצבע  את  לעבד  יש 

במטלית דמויית עור )ג'ילדה(. יש לתופף את החומר הרטוב במרווחים, כך  

מגוון נגלה לעין ויוצר משחקי  EXTRA   אקוונירשחלק מהתשתית הצבועה ב

 אור וברק. 

 

 

 

  

 

 גימור

 גווני מניפת אפקט הקטיפה 25 גוון:

 פנינתי  גימור:

 נתונים טכניים 

 מוכן לשימוש.   דילול:

 מ"ר / ליטר.  9 -* כ  :מירבי כושר כיסוי
 

 הגבלות 

ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת   אין 

 . מעלות צלזיוס  7 - ל

 זמני ייבוש

 שעה  1 :ייבוש למגע

 שעות  24 ייבוש סופי:

  80% -מעלות צלזיוס ו  20)בתנאי אקלים של 

 . לחות(

 אחסנה 

 קריר ויבש. חודשים בדלי סגור, במקום  24

 אריזות 

 ליטר  3
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 המלצת המומחה 

עם כמות קטנה של הצבע לפני תחילת הביצוע של כל שטח הקיר,  יש לבצע נסיון

 1על מנת לבחון את התוצאה. מומלץ לעבד את האפקט על הקיר שמקטעים של  

 מ"ר כל פעם, עד לסיום עיבוד מלא של הקיר. 
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 נדרש EXTRA אקווניר גוון הקטיפה אפקט גוון

 LK11  IS 0041ורוד חלומי

 LK31  IS 1287 סגול מסתורי

 LK22  IS 0525 אפור קלאסי

 LK12  IS 0357 זית שקט

 DK05  IS 0099 אדום רוזה

 LK28  IS 0279 נחושת

 

 

 

 


