
 
 

 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  וניסיון 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 
ניתן  ת קירות קיימים. והחלק  למילוי  מקצועי אבקתי הינו שפכטל  + פרוסימו

  טיח שליכט, לוחות גבס, טיח גבס וכו'.   טיח, גבילהשתמש בחומר על 
 לשימוש פנימי בלבד.

 הכנת השטח 

צבע מתקלף וחומרי מילוי ישנים   .המשטח להיות נקי מאבק ושמניםעל 
, בהם קשה משטחים  אביקיםב  ורופפים, יש להסיר באמצעות שפכטל גירוד. 

לפני השימוש  של נירלט  ליישם פריימר  להיפטר מהאבק, מומלץ 
 +. בפרוסימו

 

 יישום הוראות

יש למלא מים בכלי נקי ולערבב פנימה את האבקה להכנת האבקה לשימוש: 
, עד קבלת חומר  במהירותלערבב  .חלק מים 1חלקים אבקה לכל  2ביחס של 

דקות   70למשך  )זמן פתוח( המתקבלת עבידה  עיסה חלק ללא גושים. ה 
 .)כתלות בטמפרטורה( לאחר ההכנה 

בעזרת שפכטל או מאלדג' וליישר את התיקון עם   הרצוי  האזור את יש למלא 
שקעים עמוקים במיוחד, יש למלא ולחזור על הפעולה בשנית   מישור הקיר.
התיקון ולהעלים את הפגם.   אזור לאחר ייבוש ניתן ללטש את  לאחר ייבוש. 

מומלץ לנקות תחילה את האבק  , כגון נירוקריל לפני יישום צבע עליון 
 של נירלט.  וליישם פריימר 

   

 ניקוי

 כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש. 

 

  

 

 גימור
 לבן טבעי גוון: 

 מט  גימור: 

 נתונים טכניים

 . בסיס גבס, תוספים-תערובת על מכיל: 

 הגבלות 

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת  
 . מעלות צלזיוס 7 -ל

 זמני ייבוש 

לצביעת חלק   , כשעתיים  : )לצביעה( ייבוש סופי 
 מעלות צלזיוס.  25עליון. בטמפרטורה של 

 אחסנה 

קריר  מוצל, , במקום  ה סגור אריזה חודשים ב  12
 ויבש.
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