תדלקט עתיק
מפרט טכני:
תאור המוצר ותכונותיו:
ציפוי דקורטיבי טבעי אקולוגי ,במרקם עתיק מיושן
ודהוי .מתאים ליישום בקירות פנים בלבד.
לתדלקט העתיק כושר אחיזה והידבקות חזקים,
כושר נשימה גבוה ,אינו מתקלף ומתיישן ,ציפוי
אקולוגי ירוק ,חומר קשיח -אינו גמיש ,חומר על
בסיס סיד מיושן במים ,אינו דליק או נפיץ.
כושר כיסוי:
תדלקט טבעי –  0.75ק"ג  /מ"ר – דו שכבתי.
הרכב:
מוצר אקולוגי טבעי ידידותי לסביבה עשוי
מתרכובות מינרליות ,סיד מיושן ,חומרי שימור,
חומרי קישור וחיזוק.
מצע ליישום:
פריימר מינרלי או דקורה או מרמורינו מוחלק,
שליכט מינרלי צמנטי מוחלק .לתשתיות שונות
כגון שפכטל ,לוחות צמנט וגבס מתועשים ,צבע,
שפריץ וכו' דרושה בדיקת תשתית  ,פריימר
מתאים ומחזק תשתית.
הוראות יישום:
יישום תדלקט דורש תשתית מרמורינו טבעית או
פריימר מינרלי או שליכט צמנטי מוחלק.
בתשתיות סופגות יש להרטיב את הקיר לפני
מריחת שכבה ראשונה .שכבה שניה ניתנת לעיבוד
ומריחה על שכבה קודמת יבשה לחלוטין.
עיבוד טקסטורות חלקות או פצועות בשכבה
השנייה או השלישית לפי הצורך.
גימור מומלץ -סילר  /גלייז מטלי  /לכה או ווקס.
המלצות יישום:
שטחי פנים -אזורים לחים או מיועדים לניקוי
במים -דרוש סילר.
באזורים מיועדים לסדיקה -דרושה הכנת קיר עם
דבק ( )T-600 ,P-180 ,P-200ורשת אינטרגלס.
לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע
המתמחה בציפויים דקורטיביים).

כלי עבודה:
מאלג' נירוסטה פינות מעוגלות מיוחד
לדקורטיבי  ,שפכטל נירוסטה.

אריזה:
פח  25ק"ג (משחה מוכנה לשימוש).

הגבלות יישום:
בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה
מ 35-מעלות ובמקום מוצל.
בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה
גבוהה מ 10-מעלות
ו 3-ימים לייבוש ללא גשם.
דף הוראות יישום מסופק עם כל הזמנה.
ניקוי :ניקויי ידיים וכלים במים פושרים.

תוקף 12 :חודשים באריזה מקורית בתנאי
אחסנה מתאימים.
אחסנה :במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות
בין  7-25מעלות.
אמצעי זהירות :יש להרחיק מהישג ידם
של ילדים .אין לערבב חומר זה עם
חומרים אחרים או לדלל עם מים .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.
תוצר:
דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מ

