
 
 

 לייעוץ ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה .היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן. עופרת מכיל אינו החומר: ובריאות בטיחות זהירות אמצעי
 לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין :כלליות הערות .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב אין. ילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא ,היטב סגורה האריזה את לשמור יש .רפואי
 או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין .ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת

 .מוקדמת הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו. לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו. מרומזת
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 תיאור המוצר
טופגג  המונע חדירת מים לגג. טופגג הינו ציפוי אקרילי גמיש משוריין בסיבים,

שאין בהם הצטברות של מים  לניקוזבעלי שיפועים מיועד לאיטום גגות 
לטופגג עמידות מעולה בכל תנאי מזג )לא מיועד ליישום על ריצוף(.  עומדים

טופגג הינו ציפוי גמיש, ולכן הוא מכסה ואוטם סדקים . האוויר ובקרינת 
נימיים במשטח הגג. טופגג יוצר על הגג שכבה אקרילית עבה ולבנה, 

 חממות המבנה.המחזירה את קרינת השמש ומקטינה את הת
 

 הכנת השטח

לפני היישום יש לנקות את הגג היטב: יש לטאטא ולאסוף את הלכלוך ואח"כ 
לשטוף במים תוך שפשוף במטאטא כביש. מקומות נפוחים או רופפים יש 
לגרד בשפכטל. יש לוודא שלאחר השטיפה, זורמים כל המים לניקוז ולא 
נשארים שטחים מוצפים. אם ישנם סדקים בגג, יש למלאם במסטיק אקרילי 

שעות לייבוש. ניתן ליישם על  02סיל סופר של נירלט ולהמתין לפחות נירו
יום מיישום הביטומן. יש לוודא עם ספק הביטומן,  06ביטומן אם עברו לפחות 

שהחומר הוא מסוג המתאים לשימוש על גגות. ביטומן שאינו מתאים, צפוי 
 להיקרע יחד עם הטופגג.

 יישום הוראות

ום מוקדם בבוקר, לפני התחממות הגג. את הטופגג בקיץ רצוי לבצע את הייש
ק"ג למ"ר, בעזרת רולר או  0 -יש ליישם בשתי שכבות, במשקל כולל של כ

מברשת סיד גדולה. יש ליישם תחילה את הרולקות )חיבורי המשטח 
והדפנות(. אח"כ יש ליישם את משטח הגג, כאשר הצביעה מסתיימת בנקודת 

 שעות לפחות. 02ה יש ליישם לאחר הירידה מהגג. את השכבה השניי
 

 ניקוי

 וידיים ניתן לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש. כלים

 

  

 

 גימור
 לבן גוון:

 מט גימור:

 נתונים טכניים

תערובת אקרילית על בסיס מים, חומרים  מכיל:
 מינרלים וסיבי שריון.

מים,  5%/-6/ -שכבה ראשונה ניתן לדלל ב דילול:
 מים. 6%/-5 -בשכבה שנייה 

 ק"ג 1 מ"ר 0 -* כ כושר כיסוי:
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג * 

תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות 
בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג 

 האויר.

 הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת 
 70גשם בטווח של וכאשר צפוי מעלות צלזיוס,  7 -ל

 שעות.

 זמני ייבוש

 שעות 02 בין השכבות: 
 שעות 70 ייבוש סופי: 
 06%-מעלות צלזיוס ו 06בתנאי אקלים של  *  

 לחות.
 

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 02

 אריזות
 ק"ג 06, 0

 


