
 

 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 ת: ובריאו בטיחות  זהירות אמצעי 

 בעת 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

 ת.  מרומז  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

 . מוקדמת  הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים  אנו  ו. לצרכי  ההתאמה לבדוק  המשתמש על,  בלבד המוצר  איכות על היא  אחריותנו
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 תיאור המוצר 

לפני יישום צבעים עליונים    ושיפור התחברות  לחיזוק תשתית  לבןצבע יסוד  

על שליכטה    ניתן לשימוש בבנייה חדשה  .  אקוונירכגון צבעים ממשפחת  

או אמריקאי,    לבנה  מרק  יישום  גבסלאחר  בסיד טיח  הצבועה  תשתית   ,   

בקירות קיימים בהם בוצע גירוד ושפשוף צבע ישן ולאחר ביצוע תיקוני  ו

 ליישום בקירות פנים בלבד. פגמים בקירות. 

 

 הכנת השטח 

לטש  בנייר  המשטח  את  ללטש  יש  ישן,  מקיר  מתקלף  צבע  הסרת    לאחר 

. בקירות גבס יש ללטש את השפכטל  אקווה פריימרולנקות מאבק לפני יישום  

יש לבצע ליטוש קל  ומרק  אמריקאי    שבין הלוחות ולנקות מאבק. בטיח גבס  

לאחר הליטוש יש להסיר את האבק    .אקווה פריימרבנייר עדין לפני יישום  

 מהקירות לפני הצביעה. 

 

 יישום  הוראות

על   אקווה פריימר יישום ברולר, מברשת או התזה. יש להימנע מנגר של  

שעתיים לאחר יישומו ניתן לצבוע צבע   והקיר. החומר מתייבש במהירות  

   עליון )בתנאי מזג אוויר רגילים(.

 ניקוי 

 כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש. 

 

 

 

 
 

  

 

 גימור

 לבן  גוון:

 מט  גימור:

 נתונים טכניים 

 תערובת אקרילית על בסיס מים.    מכיל:

 . 20%במים, עד  דילול:  

)בהתאם   מ"ר / ליטר 5-9 - כ   * כושר כיסוי:

 . לתשתית ולדילול(

 

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג  *  

להשתנות   עשוי  והוא  רגילה,  ספיגה  בעלת  תשתית 

 מזג האויר. בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי  
 

 הגבלות 

  -אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 

 . מעלות צלזיוס 7

 * זמני ייבוש

 דקות.  30ייבוש למגע: 

 שעתיים. ייבוש להמשך עבודה: 

  80%-מעלות צלזיוס ו 20בתנאי אקלים של  *   

 לחות. 
 

 אחסנה 

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.  24

 אריזות 

 ליטר  15, 5, 1

 


