
  הרכב:
מוצר טבעי ידידותי לסביבה עשוי 

מתרכובות מינרליות, צמנט, אפר פחם, 
 אגרגטים וחומרי קישור וחיזוק.

 מפרט טכני

לשמירה יישום סילר בקירות חוץ:   
מספיגה וגוון אחיד, בקיץ יש למרוח על 

ימים ובחורף  3-הציפוי שהתייבש לחלוטין כ
יבוש החומר )ללא גשם ימים של י 5לאחר 

 (.10ובטמפרטורת מינימום של  
מריחת הסילר מתבצעת בשיטת רטוב על 

 שעות ללא גשם.  48-רטוב. זמן ייבוש הסילר
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  המוצר ותכונותיו: תאור
ציפוי בטון חשוף דקורטיבי מוחלק במראה אוטנטי 

 מעונן. מתאים ליישום בקירות חוץ ופנים.
ציפוי בעל אחיזה והידבקות חזקים, כושר נשימה 

גבוה, אינו מתקלף ומתיישן, ניתן לנקות במים 
סילר( , חומר קשיח ומוגן כנגד  )לאחר גימור

 בקטריות ועובש. 
 

 : יישוםמצע ל

טיח שחור מוחלק, שליכט מינרלי או צמנטי מוחלק, 
בורד, לוחות גבס, בטון יצוק מפולס ללא -צמנט

גרדים, בליטות ושקעים. ניתן ליישם גם על קירות 
צבועים ישנים )דרושה בדיקת תשתית ופריימר 

 מתאים(. 
 

  

 : כושר כיסוי

 מ"ר במריחה דו שכבתית. 1-ק"ג ל 3
 

  אריזה:  
 5עם בים אבקה )מערבבק"ג  25שק של 

ן משוריי  A6ליטר לטקס 1ליטר מים + 
לכל בסיבים לעמידות בנגיפה ואלסטיות( 

 שק.
  

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות  אחסנה:
 מעלות. 7-25בין 

  
 ניקוי ידיים וכלים במים פושרים. ניקוי:   

  
, באריזה מקורית חודשים  12תוקף:   

 סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

  
  

 ציפוי בטון חשוף
B-7100 

 

  הגבלות יישום: 
אזורים לחים או מיועדים לניקוי  -שטחי פנים

 דרוש סילר.-במים
דרושה -באזורים מיועדים לסדיקה -שטחי חוץ

 שריון ע"י פריימר מינרלי-הכנה
 LT-100  בשילוב רשתות וכן סילר כשכבת גמר

 אוטמת.
 35-בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ

 מעלות ובחזית מוצלת.
-בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ

   ודרושיםמריחה על קירות יבשים  .מעלות 10
 ימים לייבוש ללא גשם.  5

 דף הוראות מסופק עם כל אספקה.
  

יש להרחיק מהישג ידם  אמצעי זהירות:
של ילדים. אין לערבב חומר זה עם 

חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור 
על הפנים וחלקי יש להגן בזמן המריחה. 

במקרה של מגע עם גוף חשופים. 
החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים 

 ת לייעוץ רפואי.זורמים ולפנו

 

 .דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מתוצר: 

 

   : הוראות יישום
יישום החומר דורש תשתית יציבה כגון: בטון יצוק 

, שליכט צמנטי, טיח פולימרי. פולס, טיח מיושרמ
במידת הצורך מומלץ ליישם מחזק תשתית. זמן 

 שעות.  48-ייבוש 
יש להרטיב  -תשתיות סופגות ללא מחזק תשתית

מריחת שכבה ראשונה. שכבה  את הקיר לפני
שנייה ניתנת לעיבוד ומריחה על שכבה קודמת 

יש  לה. עיבוד הטקסטורות  )חלקות או פצועות (
  מומלץ גמר סילר.  ליישם בשכבה השנייה.

לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע 
 המתמחה בציפויים דקורטיביים. 

  
  

  :כלי עבודה
 מאלג' נירוסטה פינות מעוגלות וספוג.

  
  


