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 .לחיטוי פטריות ועובש בקירות פנים
 

 

 
 

 

 

 .שטחים נגועים בפטריות ועובש לפני השימוש בסופרקריל אקרינול לקירות פנים לניקוי וחיטוי תמיסה המיועדת  שימושים:

 

 ים.של קירות טיח, גבס, בטון ולבנ פנימיים  קירות  תשתית:

 

 נתונים טכניים:

 169-003 קוד מוצר:

 שקוף גוון:

 ליטר מים 5 -לתמיסה מ"ל  100 בזמן הצביעה: דילול:

 מים ניקוי:

 זמני ייבוש:

  דקות 30**: ולצביעה ייבוש למגע

 חודשים. 12 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 2880 סמ"ק 100

 

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו  ויישום החומר:הכנת השטח 
אם העובש חדר  וקרצפו את התשתית בעזרת מברשת או ספוג תמיסת פונגיציקפטריות באמצעות העובש ונקו היטב את ה היטב מאבק,

סופר והמתינו לייבוש.  בונדרולמכן ישמו לאחר  לייבוש. 2-3והמתינו  יבש, יישמו שכבה אחת של פונגיציק. לאחר שהקיר נקי ולעומק
לאחר הניקוי והחיטוי עם תמיסת  ,אם הקיר צבוע בצבע אקריליישם סופרקריל אקרינול בשתי שכבות לקירות. יליש ייבוש הלאחר 

 ירות עם אקרינול.פונגיציק אין צורך ליישם בונדרול אלא ניתן לעלות יש

ליטר מים וקרצפו את השטח בתמיסה בעזרת מברשת או ספוג. המתינו לייבוש  5 -מ"ל ל 100הכינו תמיסת פונגיצ'ק מדוללת: בקבוק 
 .הקיר לפני הצביעה בסופרקריל אקרינול

שלא יחדור אויר. אחסנו במקום  נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 35מקורה ומאוורר מתחת ל 

המוצר מכיל: בנזלקוניום כלוריד אזהרות בטיחות : מזיק במגע עם העור ובבליעה. גורם לכוויות. רעיל מאוד  אזהרות והוראות בטיחות:
ליצורים החיים במים. הוראות בטיחות: שמור במקום נעול והרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האדים/התרסיס. במקרה של מגע 

ואי. השתמש בביגוד מגן , כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים. בעת תאונה או בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפ
 אם אתה חש ברע, פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד.

 . ABEK P3משקפי מגן ומסיכת פנים/ חצי פנים מסוג   יש להשתמש עם כפפות,

. אסור לערבב חומר זה עם 85%והלחות היחסית מעל  10°c -אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל הערות כלליות:
חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש 

מטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד ל
המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם 
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יש לעגן מוצר זה  אות הכנת השטח ואופן הצביעה.ללא הודעה מוקדמת. על המשתמש לעיין בדף הטכני של כל מוצר המפורט בהור
 .בזהירות במהלך ההובלה

 
 ויר באתר. ו* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג הא

 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -מקובל להניח כי הוא מהווה כ
 ת יחסית.לחו 65% -ו  c 25° -** ב

 
 ,  ISO 9001מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 

ISO 18001 ,ISO 14001 .ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי 
 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 

 


