
 
 

 ולפנות 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 אמצעי
 תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין: כלליות הערות .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב . איןילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא  ,היטב סגורה האריזה את לשמור יש  .רפואי לייעוץ
 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 לייעוץ

 .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 או
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 תיאור המוצר
, לאיטום ולסתימת סדקים כהכנה לפני רכיבית-משחת איטום אקרילית, חד

צביעה. מתאים במיוחד לאיטום היקפי של חלונות ומשקופים ולהגנה מפני 
חדירת מים, רוח ולחות. מתאים גם לסתימת סדקים בקירות בטון, עץ, פח, 

 גבס וכו'. לשימוש פנימי וחיצוני.

 הכנת השטח

דבק וכל לכלוך ליישום על משטח יבש, נקי מאבק, שמנים, שאריות צבע, 
 שהוא.

 

 יישום הוראות

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה : בתרמיל
התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה 

מעלות. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליקו  45בזווית של 
ולהסיר עודפים באמצעות מטלית באמצעות כלי רטוב )במים עם סבון כלים( 

 .היבש
 יש ליישם באמצעות שפכטל או מאלדג'. בדלי:

  

  

 

 גימור
 לבן גוון:

 מט ימור:ג

 נתונים טכניים

 79%אחוז מוצקים בנפח: 
 גרם לשנייה 2-8 :הזרקהקצב 

 550% התארכות:
  :דולוסמו

 גרם / מ"ל 1.53 ± 0.02משקל סגולי: 
 

 הגבלות

אין ליישם במשטחים הבאים במגע ישיר עם מזון. 
אין להשתמש לאיטום אקווריום. אין ליישם כאשר 

 מעלות צלזיוס. 7 -הטמפ' יורדת מתחת ל

 זמני ייבוש

 דקות 10-20 :עבידות
 דקות 20ייבוש למגע: 

 שעות 24ייבוש סופי: 
 לחות. 50%-מעלות צלזיוס ו 25בתנאי אקלים של 

 אחסנה

כאשר האריזה סגורה )התרמיל(, חודשים  36
במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה 

 המוטבע ע"ג האריזה.
 

 אריזות
 מ"ל 310תרמיל 

 


