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 תיאור המוצר 
במבחר  המגיע  ומסורתי  טבעי  במראה  במיוחד,  עמיד  עובי,  רב  מינרלי    טיח 
בקירות  מיוחדים  אפקטים  המעניקות  טקסטורות שונות  לווגה    גוונים טבעיים. 

ליישם   ניתן  הווגה  וחוץ. את  מ  פנים  החל  /    5בעובי  ועד  בשכבה   2מ"מ    מ"מ 
  אחת. ניתן ליישם את הווגה על טיח מיישר חדש, ישירות על השלד כטיח חד 
  שכבתי או על גבי שפריץ או השלכה ישנים, וזאת כדי לחדש ולהקנות למבנה 

 .מראה חדש לחלוטין המסתיר ומתעלם מכל מה שהיה קודם לכן

 הכנת השטח 

  חזקה ויציבה. במבנה ישן יש לבצע שטיפה של הקירות יש לוודא שהתשתית  
 במכונת לחץ מים גבוה. יש להרטיב את המשטח לפני יישום הווגה. על גבי לוח 

שכבת פריימר  ליישם  מומלץ  של   2X גבס  מכן   25%בדילול  ולאחר    טרפנטין 
 מיקרו פרימייר. ניתן ליישם את הווגה גם על גבי צבע אקרילי קיים לאחר יישום 

   .יסוד מיקרו פריימר שכבת 
 

 יישום הוראות

  מים   ליטר   7  עם  לערבב   יש  אותה (,  ג"ק  30  של  שק)  באבקה   מגיעה   הווגה 
  לטקס   של  ליטר   חצי  להוסיף  ואז  אחידה   לתערובת  הגעה   עד  היטב   ולערבב 

  -כ"  אמבטיה "ב   או  דקות   5  -כ  בטון  במערבל  לערבל  יש .  נירלט  תוצרת   2000
  וליישר   הנדרש  בעובי   מתכת '  מאלדג  באמצעות   ליישם   יש   הווגה   את .  דקות  10
  לתנאי   בהתאם,  שעה   ועד  דקות  15  -כ  כ"בד)  חלקי   ייבוש  לאחר .  הקיר   פני  את
  קשה (  פילץ)  טייחים   ספוג  באמצעות   השטח  פני  את  לשפשף  יש(,  האוויר   מזג 

  ניתן .  אחיד  באופן  השטח  בכל  גס  מגורגר  מראה   קבלת  עד ,  סיבוביות  בתנועות
  מראה   לקבלת  נירוסטה '  במאלדג  קלות   ללחוץ  או   משופשף   מראה   להשאיר 

 עוברים   פצוע  לגימור .  ללחוץ  וממשיכים   במידה ,  מלא   מוחלק   או   מוחלק חלקי 
,  קשה   טייחים  בספוג  הראשון   השפשוף   לאחר   ,מסורק  לגימור .  אגס  מגרדת  עם

  לגימור   לעבד  גם   ניתן   .ולהפך   למטה   מלמעלה   בתנועות   השטח  פני   על  עוברים
 (.  פוץ  קרץ) מגורד

  גשם   צפוי ואם    c 5°-ל  מתחת   הטמפרטורה   כאשר   החומר   את   ליישם   אין 
 .היישום לאחר  הווגה  את לאשפר  או  להרטיב  אין .  מכן שלאחר  בשבוע

  

 

 גימור
גוונים לפני מניפת ווגה )ניתן לערבב בין   48 גוון: 

 ייחודיים.  B.tone גווני  6-ו הגוונים(
 מט  גימור: 

 נתונים טכניים 

סיד, חול, מחצבי כורכר וגיר, מלט, פיגמנטים    מכיל: 
 מינרליים ותוספות מיוחדות. 

 ליטר מים.  7 -ק"ג ווגה, ב  30  דילול: 
ערבול:   כזמן  בטון  ב"אמבטיה"    5  -במערבל  דקות, 

 דקות.   10 -כ
קים, לבנים, בטון  ולעל גבי ב  א. *  כושר כיסוי: 

 לאטימה וליישור לגימור כפרי משופשף:  
על גבי טיח שחור, בטון   ב.ק"ג / מ"ר.  15 -כ

 פרי משופשף:  כלדקורציה, לגימור  
 ק"ג / מ"ר. לגימור מגורד )קרץ פוץ(:   4-6 -כ
 ק"ג / מ"ר.  10-12 -כ

מיומן ע"ג  *   פועל  כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת 
רגילה  ספיגה  בעלת  להשתנות  תשתית  עשוי  והוא   ,

מזג   ותנאי  השטח  פני  העבודה,  לאופן  בהתאם 
 האויר.

 הגבלות 

מתחת   הטמפרטורה  כאשר  החומר  את  ליישם  אין 
צלזיוס ואם צפוי גשם בשבוע שלאחר  מעלות    5  -ל

לאחר   הווגה  את  לאשפר  או  להרטיב  אין  מכן. 
 היישום. 

 זמני ייבוש 

שעות   6-12  -שעות בקיץ, כ 3 -כ  ייבוש סופי:  
 . בחורף

 אחסנה 

 ויבש. , מוצל במקום קריר 
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