טיח שליכט צבעוני מינרלי אקולוגי
אינקה  - N-20כורכרי
מפרט טכני:
תאור המוצר ותכונותיו:
טיח צבעוני מינרלי דקורטיבי מסורתי טבעי על בסיס סיד
הידראולי ,מתאים ליישום על קירות חיצוניים ופנימיים,
משמש כשליכט צבעוני או טיח פיגמנטי .הציפוי מעונן בעל
מראה טבעי (מט) במרקם כורכרי ומעניק תחושת חמימות
ועומק באלפי גוונים .ציפוי טבעי ,בעל כושר נשימה גבוה
במיוחד ,מתיישן למראה עתיק ,עמיד במים ולחות ,עמיד
בפני קרני  .U.Vובתקיפת עובש ובקטריה.
תוצר :דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מ
מצע ליישום :משטחים סופגים ,לחים ונקיים משמן ,לכלוך
ואבק :טיח מיישר ,בטון מפולס ,דבק פולימרי , T-600
 T-800עם או בלי רשתות שריון.
בתשתיות שונות כגון :צבע ,גבס ,שפכטל ,שליכט מינרלי
מוחלק ,צמנט-בורד ,וילה-בורד ,אקווה-פאנל -יש להזמין
בדיקת תשתית מדקוליין להתאמת פריימר מינרלי או
מחזק תשתית או פריימר קוורץ.
הכנת הקירות :קירות הטיח המיישר (שחור) צריכים להיות
שטופים במים מאבק ומלחים של הצמנט  48שעות לפני
המריחה .טיח שחור חדש חייב להתייבש לפחות כשבוע
ולקבל אשפרות יומיות על פי דרישות ותקינה של יצרני
הטיח.
לאחר השטיפה ,במידה ומתגלים סדקים או אזורים חלולים
(נתקים) ,יש לתקנם ולהביא את הקיר למצב מישורי ללא
שריטות עמוקות ,חורים או בליטות .חומר מומלץ למילוי
סדקים-פוליקריט  + T-160לטקס גמיש (דקוליין).
זמן ייבוש  72שעות .מילוי הסדק מתנפח כעבור  48שעות
ואז יש להסיר עודפי פוליקריט עם שפכטל חד ולשטוף את
הקיר.
יש להסיר גופים זרים כגון :חוטי קשירה ,מסמרים ,פלנקות
וכל דבר מיותר יש להוציא מהקירות .כתמי לכלוך ושמן יש
להסיר בשפשוף ושטיפה .יש לנקות משטחי דריכה של
הפיגום משאריות טיח כדי שלא ילכלכו את הקיר במהלך
המריחה .רצוי לנתק את תמיכות הפיגומים מהקירות ככל
האפשר ולחבר תמיכות דרך החלונות ,לגליפים צרים או
לספי חלונות.
מניעת סדיקה נימית-שריון המעטפת :במידה ויש דרישה
למניעת סדיקה נימית יש למרוח את הקירות המטופלים
בטיח פולימרי  T-600 / T-800או בפריימר מינרלי LT-100
ולהטביע רשת אינטרגלס  130גר'/מ"ר .זמן ייבוש  96שעות
בימים ללא גשם ובטמפרטורה של  10מינימום.
אמצעי זהירות :יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .אין
לערבב חומר זה עם חומרים אחרים .יש לאוורר חדר
סגור בזמן המריחה .יש להגן על הפנים וחלקי גוף
חשופים .במקרה של מגע עם החומר בעיניים ,יש לשטוף
היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
אריזה :אינקה אבקתי בשק של  25ק"ג.
יש להוסיף  1ליטר לטקס משוריין  5 + A6ליטר מים לכל
שק של  25ק"ג אינקה.

הרכב :מוצר טבעי ידידותי לסביבה ,עשוי מינרלים
טבעיים ,סיד  NHLהידראולי מיושן שעבר טיפולי
שימור ,צמנט לבן ,אגרגטים של גיר ,סיליקה
וכורכר ,תוספים ראולוגיים וסיליקונים.
כושר כיסוי:
אינקה  N-20במראה כורכרי
צורך  5ק"ג למ"ר בשכבה אחידה (ב 3-מ"מ עובי).
שק מכסה כ 4-5-מ"ר.
כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתשתית
ערבול החומר :כל שק במשקל  25ק"ג יעורבל
עם  5ליטר מים  1 +ליטר לטקס משוריין  .A6יש
לערבל את הלטקס לתוך המים עם מקדח טיח
ולשפוך את האבקה לאט לתוך הנוזל תוך כדי ערבול
רציף .בגמר הערבול יש להמתין דקה ולערבל שוב
למשך דקה נוספת לקבלת משחה הומוגנית ואחידה
בגוון ובמרקם.
חשוב -לבדוק את החומר בפינה קטנה ,יום לפני
מריחת הקיר כדי לוודא תקינות גוון ומרקם.
הוראות יישום :מריחת החומר תתבצע מלמעלה
למטה ובכל קומות הפיגום בו זמנית .לקבלת מרקם
גס כורכרי יש לעבד עם ספוג לח ולהחליק עם מאלג'
פלסטיק או מאלג' נירוסטה לקבלת מרקמים פתוחים
או סגורים .להגנה על הגוון ומניעת ספיגה יש למרוח
סילר לאחר  3ימים של ייבוש מלא בקיץ או  5ימים
של ייבוש ללא גשם בחורף.
טמפרטורה ליישום -בין ( 10-35בקיץ יש למרוח
בחזיתות מוצלות).
חשוב -אין להפסיק מריחה באמצע קטע או חזית,
אין למרוח תחת שמש ישירה אלא בחזית מוצלת.
את שטחי הקירות שניצבים לאזורי ריצוף ופנלים
יש למרוח רק לאחר ביצוע רובה ואיטום הפנלים
כדי למנוע זחילת מים קפילריים לקיר וכן כדי
לקבל חיבור יפה בין הקיר המצופה לפנל.
יישום הסילר :סילר שקוף או מגוון ,יש ליישם כ3-
ימים לפחות לאחר הייבוש המלא של הציפוי.
בחורף ,יש לתכנן מראש כ 7-ימים לייבוש האינקה
והסילר ללא גשם .יש להקפיד על אוורור בשטחי
פנים לפחות שבוע ימים .יישום הסילר השקוף הוא
בשיטת רטוב על רטוב ,כלומר מסיימים להתיז קיר
ומתחילים מחדש ללא זמן ייבוש נוסף עד לקבלת
הספגה מלאה .זמן ייבוש הסילר לפחות יומיים ללא
גשם.
אחסנה :במקום יבש ,מוצל ובמבנה מוגן
בטמפרטורות בין  7-25מעלות.
הדרכה :במידת הצורך ניתן לתאם הדרכה ביום
היישום הראשון עם מנהל השירות של דקוליין.
לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע
המתמחה בציפויים דקורטיביים.

