
 
 
 
 

מוצר טבעי ידידותי לסביבה, עשוי  הרכב:
מתרכובת אקרילית אלסטית הידרופובית, 

ראולוגיים טבעיים,  אגרגטים, תוספים
אנטי פונגצידים, חומרי קישור לשיפור 

 האחיזה והגמישות.
   ק"ג/ליטר. 1.750-משקל סגולי

 
 
 

 
 
 
 
 

ציפוי דקורטיבי מגן  המוצר ותכונותיו: תאור
צבעוני ליישום על קירות  כשליכטהמשמש 

חיצוניים ופנימיים בעל מראה ייחודי במגוון 
 ואלפי גוונים. טקסטורות

 , U.Vרחיץ, עמידות בפני קרני -דוחה מים
נושם, אחיזה והידבקות -פשר מעבר אדי מיםמא

חזקים לטיח, עמידות בדהייה והתקלפות, אינו 
  -מתיישן ומתכלה לאורך שנים, עמידות בנגיפה

החומר גמיש ומגשר על פני סדקים נימיים 
ופלסטיים של הטיח, אינו מצריך תחזוקה כלשהי. 

חומר על בסיס מים, מוכן לשימוש ללא צורך 
יק או נפיץ.אינו דל במדללים.   

 

 1324 מין 1731תקן ישראלי לציפויים גמישים 
         .26965מספר  היתר

 
 

טיח  -מתאים על גבי פריימר  מצע ליישום: 
סיד או צמנט מינרלי מכל סוג, קיר  שליכטשחור, 

, בטון, בורד-, וילהבורד-צבוע, קיר גבס, קיר צמנט
  ,  P-200 ,P-500,P-180דבק לרשת 

 .T-600,T-800ח פולימרי טי
 לתשתיות שונות יש להזמין בדיקת תשתית . -

 
  

יש למרוח ישירות על הטיח   הוראות יישום:
לאחר מתאים עם מברשת או רולר.  פריימר

הייבוש )ביום למחרת(, יש למרוח שכבה אחידה 
ואחר כך לעבד בתנועות  'מאלגשל חומר עם 

' מפלסטיק מבלי ללחוץ על סיבוביות עם מאלג
 היישום מתייחס לטקסטורות החומר. 

 . כורכריותוה הקלאסיות
 
 

  
  

 מרקם: 

 R – 1.0/1.2מרקם קלאסי סופר גמיש 

 ק"ג/מ"ר 2.0-2.2 -כושר כיסוי
 R- 1.5/2.0סופר גמיש  מרקם כורכרי

 ק"ג/מ"ר 3.3-4.0 -כושר כיסוי

 כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתשתית

יש למרוח שכבת פיניש דקה לקבלת מראה חולי עדין 
 ק"ג/מ"ר 1.0-1.5בכיסוי של   R-0.4/0.8עליונה 

  

ק"ג )משחה מוכנה  25פחים של  אריזה:
 לשימוש(.

  
 במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות אחסנה:

 מעלות. 7-25בין 

  
 ניקוי ידיים וכלים במים פושרים. ניקוי:   

  
  

חודשים , באריזה מקורית  12תוקף: 
 סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

  
  

צבעוני אקרילי סופר גמיש שליכט  

 רוסטיקו

בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה  הגבלות יישום: 
 מעלות ובחזית מוצלת. 35-נמוכה מ

 10-בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ
   ודרושיםמריחה על קירות יבשים  .מעלות

 ימים לייבוש ללא גשם.  3
 ופק עם כל אספקה.דף הוראות מס

  
  

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. 
יש לשטוף היטב במים החומר בעיניים, 

 זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

 

 .דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מתוצר: 

 

 מפרט טכני:


