
 

              הוראות יישום
  )F ,100- S -80(צבעי טקסטורה

  מ" דקוליין ציפויים דקורטיביים בע–תוצר 
  
  

  F-80טופסנד 
  .צבע אקרילי סופר גמיש דקורטיבי במרקם חול מדברי

  

 יש לוודא שאין רטיבות או אבק או לכלוך וחלקים רופפים – לצביעה חיצונית •
 שעות 8-לאחר כ.   חודר שקוף או מחזק תשתית)מקשר(לפני מריחת פריימר , בתשתית

 10%דילול מקסימום (ממריחת הפרימר  או יום למחרת יש ליישם שיכבה ראשונה 
 . שעות יש ליישם שכבה שנייה ושלישית לפי הצורך24כעבור ,  )במים

 במקרה ונדרש ביצוע תיקון בקיר עם –  תיקונים בשליכט צבעוני–נקודתית לצביעה  •
אזורים ) עם ספוג(ניתן למרוח או להספיג ) אלסטיקו- רוסטיקו( צבעוני שליכט אקרילי

תשתית הציפוי הפגוע .   שפשוף בגוון, קילופים בציפוי,  שריטות בקיר–פגועים כגון 
, )במידת הצורך יש ליישם מחזק תשתית(צריכה להיות ללא אבק וחלקים רופפים 

 ולמרוח או F-80טבול בטופסנד  ל,לחהיש להשתמש בספוג או מברשת .   יבשה ונקייה
 עוביאך מבלי לבנות , יש לחזור כמה פעמים לפי הצורך.  לנגוע קלות באזורים הפגועים

יש לשפשף קלות מסביב לתיקון להטמעת וטשטוש הגוון .     שיבלוט מתוך המרקם
 .המחודש

 יש לבצע צביעה דו שכבתית על תשתית יציבה – לצביעה בבסיס לגימור אפקטים •
בצביעת השכבה השנייה מומלץ לא לדלל במים את .  קת בפריימר חודר שקוףמחוז

הצבע כדי שיבנה עובי ויוכל לקלוט את התזת הנצנצים או שברי הזכוכית או 
 אך רטובהתזת האפקטים מתבצעת על גבי שכבת הצבע השנייה במצב .  הכדוריות

  . ללא נזילות
  

  S-100סנדסיל 
  . דקורטיבי חולי–צבע סיליקוני על בסיס מים 

  

 יש לוודא שאין רטיבות או אבק או לכלוך על – )פנימית, חיצונית(לצביעת קירות  •
שכבה ראשונה יש ליישם עם דילול . חודר שקוףלפני מריחת פריימר , התשתית

  שעות בקיץ 8כעבור .  דילול במקרה של שינוי גוון10%או ,  בחידוש גוון20%מקסימום 
 . 10% לבצע שכבה שנייה עם דילול מקסימום של  יש– שעות בחורף 12או 

 ראה יישום תיקון –  סילטקס-  סיליקוני  תיקונים בשליכט צבעוני–נקודתית לצביעה  •

 .F-80נקודתי טופסנד 

 .F-80 טופסנד – ראה יישום בסיס גימור אפקטים – לצביעה כבסיס לגימור אפקטים •

  

  
   מיגון מתקלף או שטיף–) 'כוכלים סניטרים ו, שיש, חלונות(מיגון אלמנטים 

 T-100  ,T-160 פתיחת סדקים ומילוי באמצעות פוליקריט דקוליין –תיקוני סדקים 

10 בטמפרטורה מעל –אחסנה 
0

30 ומתחת ל 
0

  .במקום מוגן ומוצל, 
  .מיד לאחר גמר השימוש והביצוע,  בסבון ומים פושרים–ניקוי כלים וידיים 

בכל אזור  המבצע  צריך למגן את פניו .   פנימיים דורש אוורור רציף יישום בחדרים–אזהרות יישום 
  . להשתמש במשקפי מגן להגנה על העיניים-  חובה.  וגופו ולנשום דרך מסכה עם סינון יבש

  


