
 
 

 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 ת:ובריאו בטיחות זהירות אמצעי
 בעת 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

 ת. מרומז 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
 .מוקדמת הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו  ו.לצרכי ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו

 
 
 
 
 

 הכנת קירות
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 תיאור המוצר
צבע יסוד מחוספס מגורען, המיועד להתחבר צבע אקרילי קיים או לקירות 

מתאים לשימוש על חלקים, כדי לאפשר התחברות טיח מינרלי ווגה. 
, טיח גבס, צמנט בורד, בטון חלק וקירות צבועים. יש סמשטחים כגון לוחות גב

 ליישם שכבה אחת של מיקרו פריימר כדי ליצור פני שטח מחוספסים.
 

 הכנת השטח

יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך וחלקי צבע רופפים, לקבלת תשתית 
לשטוף את המבנה עם מכונת לחץ מים חזקה ויציבה. בקירות חוץ ישנים יש 

 אטמוספרות ולהמתין עד ייבוש מלא. 54/גבוה של לפחות 
 

 יישום הוראות

שעות  6המוצר מוכן לשימוש. יש ליישם ברולר או במברשת. יש להמתין 
 לפחות לפני יישום טיח ווגה. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח

 

 ניקוי

  וסבון מיד לאחר השימוש.כלים ניתן לנקות עם מים 

 

  

 

 גימור
 חום מגורגר גוון:

 מט גימור:

 נתונים טכניים

תערובת עשירת אקריל על בסיס מים  מכיל:
 בתוספת גרגירי מינרלים.

 מוכן לשימוש. דילול:
 מ"ר 1 ק"ג 0 -* כ כושר כיסוי:

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג * 
והוא עשוי להשתנות תשתית בעלת ספיגה רגילה, 

בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג 
 ויר.והא

 הגבלות

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

 שעות.

 זמני ייבוש

  שעות 6ה: ליישום טיח ווג
 שעות 00 ייבוש סופי:

 04%-צלזיוס ומעלות  04בתנאי אקלים של  *  
 לחות.

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 00

 אריזות
 ק"ג /0, 7, /

 


