אפקטים
דקורטיביים

תיאור המוצר
ציפוי אקרילי דקורטיבי במראה בטון מעונן .מקנה לקירות הבית מראה
טבעי ומיוחד ,בדומה לבטון גלוי .משמש לגימור בקירות פנים ,קל ונוח
ליישום.

הכנת השטח
יש לוודא שהתשתית הנצבעת חזקה ,יציבה ונקייה מאבק ושיירי לכלוך.
קירות חדשים :מומלץ ליישם שפכטל "גולד בונד" של נירלט ולאחריה
פריימר  Sשל נירלט .לאחר ייבוש מלא ,יש ליישם אקווניר  EXTRAבגוון
דומה לגוון אפקט הבטן הנבחר .קיר צבוע (קיים) :כאשר גוון האפקט
הנבחר ,שונה מגוון הקיר הקיים ,יש ליישם שכבת אקווניר ( EXTRAלפני
יישום האפקט) בגוון הדומה לאפקט הנבחר.

הוראות יישום
שכבה ראשונה :יש למרוח על הקיר שכבה אחידה של אפקט הבטון בעזרת
רולר פרווה )שיער בינוני) לשטח הרחב ובמברשת לפינות הקיר .יש
להמתין לפחות שעתיים לייבוש מלא של הקיר .שכבה שניה :רצוי להתחיל
בצביעת שטח הקיר עם רולר ולאחר מכן ליישם את הפינות במברשת .יש
למרוח שכבה נדיבה )ללא נגר( של אפקט הבטון באופן אחיד ,בתנועות
מעלה-מטה ,עד לכיסוי מלא של כל שטח הקיר .יש להמתין כ - 15-20דק'
(בהתאם לתנאי מזג האוויר( לייבוש חלקי של הקיר .לאחר מכן ,יש
להרטיב ולסחוט ספוג ויסקוזה ולעבד עמו את כל שטח הקיר הלח ,בתנועות
סיבוביות (בקוטר של כ  20-30-ס"מ) .יש להקפיד להשאיר את הספוג לח
לאורך כל העבודה ,יש להקפיד שהספוג אינו ספוג במים ונוזל .מומלץ
להתחיל את העבודה עם הספוג מפינות הקירות פנימה .יש לעבד את החומר
עד לקבלת תוצאה רצויה.
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אפקט במראה בטון
גימור
גוון 6 :גווני מניפת אפקט בטון
גימור :מט

נתונים טכניים
דילול :מוכן לשימוש.
כושר כיסוי מירבי * 4-7 :מ"ר /ליטר
(תלוי במראה הנבחר).

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

זמני ייבוש
ייבוש למגע 3 :שעות
ייבוש סופי 24 :שעות
(בתנאי אקלים של  20מעלות צלזיוס ו80% -
לחות).

אחסנה
 24חודשים בדלי סגור ,במקום קריר ויבש.

אריזות
 3ליטר

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות :החומר אינו מכיל עופרת .בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב .במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים
ולפנות לייעוץ רפואי .יש לשמור את האריזה סגורה היטב ,לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.
הערות כלליות :אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית * .כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית ,אופן הצביעה ,גוון הצבע ,גוון הרקע,
מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר .מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המירבי .כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן ,מבוססים על בדיקות ,ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח
והם אמינים ביותר  .אין לפרש זאת כאחריות כללית ,מפורשת או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או
לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת
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ולפנות לייעוץ רפואי .יש לשמור את האריזה סגורה היטב ,לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.
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לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת

