
 

 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 

 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 לייעוץ ולפנות 

 לפרש אין . ביותר  אמינים  והם  ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע , בדיקות על מבוססים  ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל  .ספציפית עבודה  מפרטי  כתיבת  בעת  לייעוץ  תחליף ל"הנ בהמלצות 

 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 מפורשת   ,כללית כאחריות זאת
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 תיאור המוצר 

לכל  דו  יסוד  אפוקסי  מקשר  יסוד  מיועד  - הינו  מים,  בסיס  על  רכיבי 

ופורצלן,   קרמיקה  אריחי  כגון:  במיוחד  חלקים  למשטחים  להתחברות 

פיברגלאס, אלומיניום, פורמייקה, זכוכית ובטונים חלקים. על גבי יסוד לכל,  

עופרת. מכיל  אינו  העליונים.  סוגי הצבעים  רוב  את  ליישם  לשימוש    ניתן 

 . פנימי וחיצוני

 

 הכנת השטח 

יש לנקות היטב את המשטח המיועד לצביעה משמנים, לכלוך ואבק. יש לבצע  

טון חדש יש לבצע  לבלל או שטיפה בלחץ מים גבוה.  דאת הניקוי באמצעות מ 

 אשפרה מלאה לפני הצביעה. 

 יישום  הוראות

יש לערבב את חלק א' עם חלק ב' ולערבב  יישום בעזרת מברשת או רולר. 

( ולדלל במים  1:3 –היטב עד לקבלת חומר הומוגני )יחס ערבוב נפחי: א:ב  

ישם שכבה דקה )אך מלאה(,  י יש ל  שעתיים. –אורך חיי התערובת    . 30%עד  

)לא להגיע להסתרה של המצע(.   יתר  יש    ככל הניתן. יש להימנע מעובי 

ל יסוד  גבי  על  עליון  צבע  בתוך  ליישם  הצביעה.   6-24כל,  מתום   שעות 

 

 ניקוי 

 וסבון בתום השימוש.   כלים וידיים ניתן לנקות במים

 אזהרות 

             ם עהרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האדים/התרסיס. מנע מגע  

לאתר   ואריזתו  זה  חומר  פנה  ניקוז;  למערכות  לרוקן  אין  והעיניים.  העור 

לטיפול בפסולת מסוכנת. השתמש בכפפות מגן מתאימות. במקרה של    המורש

מיועד    בליעה, האריזה.  או  החומר  תווית  את  והצג  רפואי  לייעוץ  מיד  פנה 

 מאוורר היטב בלבד. לשימוש באזור 
 

  

 

 גימור

   שבורלבן  גוון:

   מט גימור:

 נתונים טכניים 

שרפים אפוקסיים ופוליאמיניים, מלאנים     מכיל:

 ומים. 

 . 30%יש לדלל במים עד דילול:  

 שעתיים. אורך חיי התערובת: 

מ"ר /  ליטר, בעובי של    18 - * כ  כושר כיסוי:

 .מיקרון 30

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 

ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת   אין 

וכאשר צפוי גשם בטווח של  מעלות צלזיוס,    7  - ל

 שעות.  72

 זמני ייבוש

 . שעות לצביעת צבע עליון 6-24  ייבוש סופי:

 אחסנה 

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.  24

 אריזות 

 ליטר  5ארז ליטר, מ 1ארז מ

 


