
 

 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 
על  מגנה  החומר  גמישות  סדקים.  למילוי  לשימוש,  מוכן  גמיש  אקרילי  מרק 
המבנה ומונעת את הופעת הסדקים מחדש. השימוש במוצר מומלץ במיוחד  

פריימר   יסוד  גבי  )על  גמיש  סופר  צבעוני/  שליכט  יישום  לשימוש  2xלפני   .)
 פנימי וחיצוני.  

 

 הכנת השטח 

יש  יש לפתוח סדקים שאינם נימיים   בעזרת שפכטל או מברג לאורך הסדק, 
ולכלוך,   אבק  להסרת  גבוה  מים  לחץ  במכונת  המבנה  קירות  את  לשטוף 

 כאשר הסדקים פתוחים. 
 

 יישום הוראות

מתאים למילוי סדיקה בקירות חוץ לאחר פתיחת הסדקים. יש ליישם שכבת  
בתוך    2xפריימר   המרק  של  מלא  חיבור  לאפשר  כדי  הסדק,  בדפנות  לבן 

ולהחליק    מאלדג'   /הסדק. את המרק קיר גמיש ניתן למלא בעזרת שפכטל  
צורך להרחיבם  שאין  בסדקים  השטח.  פני  ליישרו עם  כדי  רטובה  במברשת 

י המרקולפתחם,  את  למרוח  ועוד    ש  הסדקים  לאורך  מברשת    2-3בעזרת 
הצדדים. משני  פני    ס"מ  למישור  עד  שוב  ליישם  יש  שוקע  והחומר  במידה 

 .הקיר 
 

 ניקוי

 כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש. 

 

  

 

 גימור
 לבן  גוון: 

 מט  גימור: 

 נתונים טכניים 

אקרילית    מכיל:  חומרים  משחה  עם  מיוחדת 
 מינרלים ואגרגטים. 

 אין צורך בדילול דילול:  
 המילוי . ק בהתאם לעומ : מילויכושר 

 

 הגבלות 

מתחת   הטמפרטורה  כאשר  החומר  את  ליישם  אין 
  72וכאשר צפוי גשם בטווח של  מעלות צלזיוס,   7  -ל

 שעות. 

 זמני ייבוש 

 שעה   1ייבוש למגע: 
 שעות  1-2 בין השכבות: 

 שעות  24לפחות  ייבוש לפני המשך צביעה: 

 אחסנה 

 במקום קריר ויבש. חודשים בדלי סגור,  24

 אריזות 
 ק"ג  6

 


