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 שליכט צבעוני לקירות פנים וחוץ בעל מראה מינרלי אותנטי,  
 מ"מ.  1לגישור על פני סדקים של  
  .לשימוש פנימי וחיצוני 

 

 

מרקם עדין מיוחד במראה טבעי מינרלי שניתן באמצעות שימושים שונים במאלג' לקבל מרקם מחוספס מוחלק או פצוע נוח  תכונות:
עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים, וכן מגן מפני עובש ופטריות.  -לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי 

נותן לקירות "לנשום" )מאפשר יציאת אדי מים(. בעל כושר גישור והתחברות  מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, 
 .מ"מ 1לגישור על סדקים עד  1731חוץ. ידידותי לסביבה ולמשתמש.מתאים לת"י מכיל פיגמנטים עמידים ב

 

מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט ושליכט. מיושם הן על בתים ישנים והן על  שימושים:
 חדשים.

 

 ים טכניים:נתונ

 738-3 קוד מוצר:

דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע  5 –גוונים מתוך מניפת  לגעת בצבע.  זמן שקשוק מינימלי לשליכט מגוון   גוון:
 בעת ביצוע ההזמנה ולהקפיד על ביצוע באותה מכונת גיוון. מומלץ לגוון היסוד בגוון הדומה לגוון השליכט העליון.

 מט ברק:

 .מ"מ 1גמישות של  1731בעל תקן  גישור:

 ק"ג למ"ר  1.8-2.2 : 30מ"ר לליטר בשכבה אחת. שליכט מרקם  12יסוד:  כושר כיסוי מחושב*:

 מים וסבוןניקוי: 

 זמני ייבוש:

 שעות 72| ייבוש קשה :  (דקות 20-שעות )לעבידות כ 2-3ייבוש למגע**: 

 חודשים. 24 חיי מדף:

 שטחכמות למ גודל אריזה

 36 ק"ג 24

 

 

 120לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של הכנת השטח ומערכת הצבע: 
ש לנתק אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך )בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים(. לפני ביצוע השליכט י

 מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. לפני היישום יש לערבל החומר במערבל מכני ערבוב מלא. 
 .2 -ו 1חלק  1920יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 

 צביעה: ן אופ
מיש,  או יסוד קושר לרב גמיש על בסיס ממס.   בהתאם : יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גטיח שחור

 להוראות היצרן על אריזת היסוד מתוצרת טמבור.
 : יישמו יסוד קושר לרב גמיש  או פריימר חוץ, המתינו לייבוש.תשתית הצבועה בצבע אקרילי

לשפשף את  החומר )בתנועות פלסטיק מאלג'  מתחילים באמצעות השליכט בעזרת מאלג נירוסטה,מיישמים את : מריחת השליכט
לפני שימוש ראשון במוצר מומלץ לקבל הדרכה לקבלת האפקט  סיבוביות( ולאחר מכן בעזרת מאלג נירוסטה מהדקים את השליכט,

 המקסימלי . יש ליישם השליכט ברצף על גבי הקיר כולו בשלמותו וללא עצירות אחרת יתכנו הבדלי גוון.
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יישום מקובל  ל מרקמים בשיטות שונות ומומלץ תחילה ליישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדפת:ניתן להגיע למספר רב שמרקמים: 
  מלג' בתנועה סיבובית  –

 , לקבלת מראה מיוחד.לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אופקית -המלצה

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

הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות  הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים  אזהרות והוראות בטיחות:
המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות את המידע  הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.

(.) 

 השעות הקרובות לפני הצביעה או לאחריה ו/או כשטמפרטורת הקירות היא  72אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב  הערות כלליות:
התוצאות הרצויות מותנית  . אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת85%והלחות היחסית מעל  10 -מתחת ל

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 כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו 

 במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

 .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל 
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ

 לחות יחסית. 65% -ו  25 -** ב
 , תו ירוק 1731ת"י 

 
 ,  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: –נו אל מוקד המומחים של טמבור למידע נוסף אנא פ

 


