
מוצר ידידותי לסביבה, מורכב  הרכב:
שרפים פולימריים, , ממינרלים טבעיים

ראולוגיים  תוספיםסיליקטים ואגרגטים, 
  וסיליקונים.

   ק"ג/ליטר. 1.750-משקל סגולי

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

דקורטיבי מינרלי ציפוי  המוצר ותכונותיו: תאור
חד או דו שכבתי על בסיס מינרלים ואגרגטים 

סיליקטים. הציפוי משמש כשליכט צבעוני עמיד 
. קירות המבנה החיצוניים והפנימייםומגן על 

הציפוי מעונן קלות ומעניק תחושה של דיונה 
 מדברית או סלע כורכר. 

 , U.Vעמידות בפני קרני בעל , וזקציפוי מינרלי מח
עמיד במים ולחות, עמיד , בעל כושר נשימה גבוה
אחיזה והידבקות חזקים בפני עובש ובקטריות, 

עמידות , אינו מתקלף/מתיישן לאורך השנים יח,לט
אינו דליק או , אינו מצריך תחזוקה כלשהי. בנגיפה
על בסיס מים, מוכן  -ידידותי לסביבה חומרנפיץ, 
ש ללא צורך במדללים.לשימו   

 

 1324 מין 1731תקן ישראלי לציפויים גמישים 
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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-180 דבק לרשת

 .T-600 ,T-800ולימרי טיח פ
 לתשתיות שונות יש להזמין בדיקת תשתית. -

  
וורץ/ חודר פריימר ק יש למרוח  הוראות יישום:  

מחוספס/ סיליקטי על גבי תשתית טיח נקייה, 
 שעות בקיץ 24סת ואחידה. כעבור יבשה, מפול

יש למרוח על תשתית יבשה  ,שעות בחורף 48או 
ונקייה ולעבד את הטקסטורה הסופית על פי 

מאלג' פלסטיק למראה מגורגר  –דרישת המתכנן 
או מאלג' נירוסטה למראה דיונה מדברית, סלע 

 וכורכר.  עתיק
  

 מרקם: 

 SP-1.0מרקם קלאסי 

 ק"ג/מ"ר 2.0-2.2 -כושר כיסוי
    SP-2.0 מרקם כורכרי

 ק"ג/מ"ר 3.5-4.0 -כושר כיסוי

 כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתשתית

יש למרוח שכבת פיניש דקה לקבלת מראה חולי עדין 
 ק"ג/מ"ר  1.0בכיסוי של   SP-0.5עליונה 

  

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.

  
  

פולימרי מינרליצבעוני  שליכט  

 סיליקטי

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

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

 ימים לייבוש ללא גשם.  3
 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. 
במים החומר בעיניים, יש לשטוף היטב 

 זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

 

 .דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מתוצר: 

 

 מפרט טכני:


