קלסימו
חומר לתיקון חורים וסדקים בקירות.
לשימוש פנימי.

תכונות :חומר מילוי אבקתי מעולה ,אינו מתכווץ עם הייבוש ,קל לשיוף

שימושים :לתיקון חורים וסדקים (שאינם מבניים) בקירות פנימיים מבטון ,גבס ,וטיח .מתאים גם לעיצוב צורות ולפיסול.
נתונים טכניים:
קוד מוצר771-002 :
גוון :לבן שבור.
ברק :מט
דילול :במים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "הכנת השטח"
ניקוי :מים וסבון.
זמני ייבוש:
ייבוש למגע**:שעה | המתנה בין שכבות :שעה | ייבוש קשה  24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 1ק"ג

1008

 5ק"ג

240

הכנת השטח :הסירו אבק ,לכלוך וכל חומר זר אחר .ישמו על תשתית יבשה .במידה והמדובר בסדקים מבניים יש לקבל מפרט טיפול
בסדקים מבניים ממוקד המומחים של טמבור.
הכנת התערובת :מלאו מים בכלי נקי .שפכו לתוכו קלסימו בצורה אחידה ,ביחס של  2חלקים אבקה לכל  1חלק מים .ערבבו כדקה,
המתינו חצי דקה ובחשו בשנית כחצי דקה נוספת ,עד לקבלת תערובת הומוגנית ונטולת גושים.
אופן היישום :התערובת עבידה (זמן פתוח) במשך כ 60 -עד  80דקות לאחר ההכנה (כתלות בטמפרטורה) .מלאו את החורים והסדקים
בקלסימו באמצעות מריחה עם שפכטל .יש לדחוס את התערובת לעומק החריץ/סדק ולמלאו ,ככל שהחריץ/סדק עמוק יותר מומלץ
לעשות שימוש בתערובת סמיכה יותר .לאחר ייבוש מלא החליקו את מקום התיקון בנייר לטש ובמידה והצבע העליון הינו אקרילי ,ישמו
בונדרול סופר מעל אזור התיקונים.
זמן יבוש 120 – 90 :דקות (כתלות בטמפטורה)
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .אחסנו במקום מקורה יבש ומאוורר מתחת ל  35מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :החומר אינו למאכל ,החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות
מיוחדות .הרחיקו מהישג ידם של ילדים .הקפידו על אוורור נאות בזמן היישום .את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון
).
הבטיחות (
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קלסימו
הערות כלליות :אין ליישם כאשר הקי ר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל 10 °c -והלחות היחסית מעל  .85%אינו מומלץ
ליישום בחדרים רטובים .אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של
המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש .על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח
האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר .הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים .אנו
שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת .על המשתמש לעיין בדף הטכני של כל מוצר המפורט בהוראות
הכנת השטח ואופן היישום .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.
** ב 25° -ו 65% -לחות יחסית.
מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות ,בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ,ISO 9001
 ISO 14001 ,ISO 18001ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון. *6477:
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