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סילר לאימפרגנציה ואיטום של קירות סופגים
קוד מוצר983913400401 :
983913401800
תכונות :שקוף ובעל גימור מט
אוטם למים
לשימוש פנימי וחיצוני
שימושים :מיועד ליישום על קירות סופגים.
ליישום על אבן טבעית (שאינה מלוטשת) ,שיש טבעי (לא מלוטש) ,לבנים צמנטיות מבוקעות ,כורכרית ,טיח צמנטי ,בטון ,שפריץ מינרלי,
רובה צמנטית (לאחר שבעה ימים).
מתאים לקירות אנכיים ,כאשר יש להמתין שבועיים לאחר הדבקת החיפוי לקיר קודם ליישום הסילר.

נתונים טכניים:
תצרוכת אופיינית בהתאם לספיגה של התשתית (מומלץ
לערוך בדיקה בשטח קטן בכדי לקבוע מהי)

 0.2-0.25גרם/מ"ר

הכנת השטח :יש ליישם על תשתית סופגת בלבד ,מוצקה ,נקיה ,יבשה.
ניתן ליישם על מישקים לאחר  7ימים לפחות ,ועל בטון לאחר חלוף  28יום מגמר היציקה .אין ליישם על תשתית אשר בוצע בה בעבר
ציפוי כלשהו מבלי להסיר את הציפוי בשלמותו ,לרבות שיוף התשתית.
יש לתקן חורים ,שקעים וסדקים ,ולנקות ביסודיות את השטח ולהמתין לייבוש מלא .יש לכסות אזורים סמוכים מפני איטום לא רצוי .יש
למנוע חדירת לחות מצדו האחר של המשטח .במידה ונעשה ניקוי בשטיפה ,יש להמתין לייבוש מלא.
יש לבצע בדיקה במקום נסתר לפני תחילת היישום ,ולהמתין  48שעות לפחות ,ורק אם התוצאה משביעה רצון יש ליישם החומר.

אופן השימוש :ניתן ליישם באמצעות מטלית ,ספוג ,מברשת או בהתזה.
י ש ליישם כמות המתאימה לספיגה ע"י המשטח .רצוי להימנע מיישום עודף של החומר כדי למנוע שארית דביקה על פני השטח.
לאחר יישום השכבה הראשונה ,יש ליישם שכבה שניה מיד לאחר שהחומר נספג ולפני התייבשות השטח (רטוב על רטוב).
ביישום על גבי אריחים\ על מנת לאטום את הרובה ו/או כוחלה ,יש להסיר רובה ו/או כוחלה עודפת מעל פני אריחים לפני
יישום הסילר ,בכדי למנוע איטום עודפי הרובה על האריחים.
דגשים :יש לנקות את הכלים באמצעות טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור.
יש לבדוק היטב התאמה של התשתית למוצר ,לפני יישום על משטח מלא.
יש לכסות חלונות ,מבנים צמודים ,צמחיה ,ולשטוף מייד במים במקרה של הכתמה קודם לייבוש הסילר.
אינו מתאים לתשתית שאינה סופגת.
אין להשתמש על צבע או שליכט המבוססים על פולימר סינתטי ,כגון אקרילי ודומיו ,מבלי להסירם באופן מלא ולשייף היטב
התשתית.
כל סוג תשתית שאינו מצויין לעיל ,יש לפנות למחלקת ההדרכה של טמבור לקבלת ייעוץ.
אחסון וחיי מדף :יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב מתחת ל  25מעלות.
החומר מתאים לשימוש עד  24חודשים מתאריך הייצור ,כשהוא סגור באריזתו המקורית ומאוחסן בתנאים המומלצים.
אזהרות והוראות בטיחות :לא למאכל .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .יש להימנע ממגע בעור ובעיניים .במקרה של מגע בעיניים ,יש
לשטוף מיד במים במשך  15דקות לפחות ,ולפנות לייעוץ רפואי .יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.
לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 08-6742100

הערות כלליות :אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש .יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו .טרם ביצוע
העבודה ,יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני .אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  5מעלות או מעל  35מעלות.
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אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ,ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק ,ואינה באה במקום אחריות
המבצע .כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו .על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ,ולוודא ביצוע
נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים ,וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן
או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת .יש לעגן המוצר היטב בעת
ההובלה.
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום ,שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן
והמלצות היצרןwww.tambour.co.il :
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