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עבור  IMAGINEבלבד ,טופסיל אינו מיועד לשטחי פנים.
פנים  -יש לוודא שתשתית השליכט או השפכטל או הצבע הישן יציב ויבש ואין אבק
וקילופים .בקיר סופג יש לבצע פריימר שקוף או מחזק תשתית.
יש למגן אלומיניום ,זכוכית ,שיש וכו' ע"י מיגון מתקלף .סדקים נימיים יש לתקן ולמלא
בפוליקריט .T-100
חוץ – בקירות חדשים וישנים סופגים ,יש לבצע פריימר חודר שקוף על מצע יבש ונקי מאבק
וגופים זרים .במידה וישנם סדקים דקים ,עד 1מ"מ ,יש לתקנם ע"י פוליקריט  .T-100יש
למגן אלומיניום ,ספים ,גופי חשמל ,זכוכיות ,מעקות וכו' ע"י מיגון מתקלף או נשטף.
בקירות צבועים ויציבים )ללא ספיגה( וללא תיקונים או קילופים ,מומלץ לשטוף את
הקירות כ 24 -שעות בקיץ ,או  72שעות בחורף לפני ,ולצבוע ישירות על הצבע הקיים .במידה
וישנם סדקים עובדים או מעל  1מ"מ ,יש לתקן ולמלא בפוליקריט .T-160
יישום עם דילול של  10%במידה ומשנים גוון .דילול של  20%במידה ומחדשים גוון קיים.
הדילול במים נקיים בלבד.
זמן ייבוש – בקיץ כ 3-שעות ,בחורף כ  6-7שעות בין השכבות.
יישום עם דילול של  10%בלבד ,יש לבחוש את הצבע מידי פעם למניעת שקיעות .בחורף יש
לצבוע בטמפרטורה של מעל  010וכן לוודא שאין גשם ב 72-שעות הקרובות .בקיץ יש להימנע
מצביעה תחת שמש ישירה וכן בטמפרטורה מקסימאלית של  .035במהלך הצביעה יש לערבל
את הרבע האחרון מהפח עם פח חדש כדי ליצור המשכיות זרימת הגוון לכל שטחי הקירות.
מומלץ להשתמש ברשת סינון לצבע במהלך הערבול בין הפחים ,במיוחד במידה ומתיזים את
הצבע )מניעת סתימת הדיזה(.
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שלישית רק במידת הצורך לכיסוי מלא בגוונים כהים מאוד.
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בטמפרטורה מעל  010ומתחת ל  ,030במקום מוגן ומוצל.
סבון ומים פושרים ,מיד לאחר גמר השימוש וביצוע.
באזורי פנים יש ליישם עם אוורור רציף ולא בחדרים סגורים .המבצע חייב למגן את פניו
וגופו ולנשום דרך מסכה עם סינון יבש ,בכל מקום ובכל שיטת צביעה.
חובה להשתמש במשקפי מגן להגנה על העיניים.

