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 :ותכונותיו המוצר תאור
חולי מוחלק  מינרלי אבקתי במרקםציפוי דקורטיבי 

 . מיועד ליישום בקירות פנים וחוץמעונן. 
לתדלקט נטורל כושר אחיזה והידבקות חזקים 

 ורטיבות. U.Vלתשתית, עמידות בפני קרני 
 בעל כושר נשימה גבוה, העברת אדים ולחות. 

ציפוי אקולוגי ירוק, מוגן כנגד תקיפה בקטריאלית 
 בחדרים רטובים. ציפוי קשיח ועמיד בתנאי פנים

 וחוץ. 

   :הרכב
לסביבה עשוי  מוצר אקולוגי טבעי ידידותי

, NHL מיושן הידראולי מתרכובות מינרליות, סיד
  . קישור וחיזוק ראולוגייםחומרי שימור, 

 
  

   :כושר כיסוי
 ק"ג למ"ר בשכבה  1.4-1.0תדלקט נטורל מכסה 

 2.0-2.8מ"מ , צורך  1.0-1.5בעובי -)דו שכבתי 
  (ק"ג למ"ר

 

   :מצע ליישום
, טיח מוחלק, בטון LT-100פריימר מינרלי 

, T-600מוחלק, טיח פולימרי משוריין ברשתות )
T-800 ,T-260  מ(, לוחות מ" 2-3בעובי

 מתועשים, שליכט צמנטי מוחלק.
  

 ק"ג. 25שק אטום   :אריזה
  

   :תוצר
 דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מ 

  

  הגבלות יישום: 
יש  -במשטחים לא סופגים, תשתיות רופפות

להזמין דו"ח ביקורת אתר מטעם דקוליין 
 לקבלת המלצות ביצוע. 

. 7  - 35מריחה ויישום בטמפרטורות שבין   
בשטחי חוץ לא תחת שמש ישירה ויש להימנע 

וב לוודא לפחות ביישום בימי חמסין. בחורף חש
 שבוע ללא גשם לייבוש התדלקט והסילר.  

  

וגן בטמפרטורות מבמקום מוצל ו אחסנה:
 מעלות. 7-25בין 

  

 ניקויי ידיים וכלים במים פושרים.  :ניקוי

  

חודשים , באריזה מקורית  12תוקף: 
נאי אחסנה מתאימים.סגורה ות

  
יש להרחיק מהישג ידם  אמצעי זהירות:

של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים 
. יש לאוורר חדר או לדלל עם מים אחרים

יש להגן על הפנים סגור בזמן המריחה. 
במקרה של מגע עם וחלקי גוף חשופים. 

החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים 
 זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

 

 מפרט טכני:

חודשים באריזה מקורית בתנאי  12 :תוקף
 אחסנה מתאימים. 

  

   :יישוםהוראות 
-כגון דרושה תשתית מינרלית חזקה ויציבה

לס, טיח מפולס מרוח במחזק בטון מפו
תשתית עבש ונקי מאבק ולכלוך. למניעת 

סדיקה ושריון התשתית מומלץ למרוח טיח 
רשתות  פולימרי או פריימר מינרלי בשילוב

 שריון אנטי אלקליות. 
 

מריחה במאלג'  -שכבה ראשונה תדלקט
קל. נירוסטה וגמר בספוג עדין לחספוס 

)שטחים  50%לאחר ייבוש של מעל 
 מבהירים קלות(.  שהתייבשו

 
מריחת השכבה  -שכבה שנייה תדלקט

השנייה מבוצעת בכיוונים שונים )לא בקווים 
יש  50%-ישרים(. בזמן הייבוש של כ

ליק עם מאלג' נירוסטה )פינות להח
מעוגלות( בכיוונים שונים תוך כדי לחיצות 
ליצירת מראה עתיק מעונן תלת מיימדי. 

במידת הצורך ניתן למרוח שכבות נוספות 
שעות  24לאחר ייבוש מינימאלי של 

 וחספוס קל בתשתית. 
 

 4כעבור  -שכבת איטום והגנה על הגוון
מרוח ימים בחורף ניתן ל 7ימים בקיץ או 

 סילר / ווקס/ לכה או גלייז בשטחי פנים.
סילר סיליקוני למראה מט או  -בשטחי חוץ

 סילר פולואוריטני או אקרילי למראה רטוב. 
ימים לייבוש ללא גשם  5יש לוודא לפחות 

ימים לייבוש ללא גשם של  3-לתדלקט ו
 הסילר.

 

   :כלי עבודה
, ספוג עדין נות מעוגלותמאלג' נירוסטה פי
  ושפכטל נירוסטה.

  


