
 
 

 לייעוץ ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה .היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמןרת. עופ מכיל אינו חומרה :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

 

 
 

  

 

 

  -טיט אקרילי 
 קירות שפריץ מותז וקירות פגומיםומילוי  ליישור
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 תיאור המוצר
טיט הלחידוש ושימור מבנים.   טיט אקרילי מיוחד מסדרת 

טיח שפריץ מותז, בטונים וקירות  למילוי ויישורמיועד האקרילי מוכן לשימוש, 
ש טקסטורה. פגומים, לפני יישום ציפויים כגון שליכט צבעוני או סופר גמי

)אינו דורש  ביחס לטיח שחור החומר קל ונוח לעבודה ובעל ייבוש מהיר
  אשפרה(

 הכנת השטח

את קצוות השפריץ הקיים, על מנת "להנמיך  הסיריש לקירות שפריץ צמנטי: 
יש  הסרההאת  .ולצמצם את עובי המילוי חסוך בכמות הנדרשתל ,גובה"
טיפה במכונת לחץ יש לבצע ש. / מסור טייחיםטיח מגרדתבאמצעות  לבצע

התשתית יש להמתין לייבוש מלא של  האבק או הלכלוך.מים גבוה להסרת 
מדולל  ית מינרלית, יש ליישם פריימר . ביישום על תשתלפני תחילת היישום

יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני )מדולל  ,עהצבועל תשתית  טרפנטין. 12% -ב
 במים(.

 

 יישום הוראות

של פני  ליישורשכבות, עד  2-1 -בש במאלדג' מתכת / נירוסטה יש להשתמ
 -כ :עובי שכבהשעות בין השכבות.  12 -ש להמתין כי .למשטח ישר השפריץ

)בין השקעים הממוצע מ"מ לשכבה. על משטח שפריץ יהיה העובי  1-3
 מ"מ. 1-2 -לבליטות( כ

 

 ניקוי

 כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

 

  

 

 גימור
 טבעי )בז'( גוון:

 מט גימור:

 נתונים טכניים

תערובת תחליב אקרילי ומינרלי על בסיס מכיל: 
 מים.

 .לשימושמוכן  :דילול
 .ק"ג / מ"ר  2-3 -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 

 יר.והאו
 

 זמני ייבוש

  שעות 12: בין השכבות
מעלות  02)בתנאי אקלים של  שעות 24 ייבוש סופי: 

 .לחות( 02% -צלזיוס ו
בתקופת החורף כשהטמפרטורה נמוכה זמני 

 הייבוש מתארכים מאוד.

 הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת 
כאשר צפוי גשם בטווח של  מעלות צלזיוס, 27 -ל

 .שעות ובכל זמן הייבוש בחורף 01
 

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 12

 אריזות
 ק"ג 12

 


