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                                                                                                                                                  קוד מוצר:
577-525  

 

 תיאור המוצר: 
וחיזוק משטחי בטון, אבן טבעית ,בטון מוטבע ,מדות , מיועד לאיטום אוטם )סילר( לבטון חד רכיבי שקוף 

 דקורטיביות ועוד  .

 

  :מיוחדות תכונות
 .מצטיין בעמידות מעולה למים  - 

 . מונע איבוק של משטחי הבטון   - 

  .ייבוש מהיר  - 

 .מחזק משטחי בטון פורזיביים   -

 .בעל ברק גבוהה  -

 .יוןמקל על הניק  -

 . קל ליישום ברולר או בהתזה   -

לרצפות בטון.  בעל חדירות מעולה   -
 

  שימושים:
 לטיפול במשטחי בטון , איטום בפני חדירות מים וקלות ניקיון . מיועד

  .מחזק משטחי בטון פוריזיביים

 

   נתונים טכניים:

 וף שק גוון:

 מבריק  :060 -ברק ב

 26%ים בנפח: קאחוז מוצ

 לאבטחת כיסוי מלאמיקרון( תיאורטי . 25מ"ר ) 10.4ליטר אחד מכסה  כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:
 יש לפנות למחלקה הטכנית.

  , (מעלות צלזיוס 25לדריכה )ב שעות  24 זמני ייבוש:

 צלזיוס(מעלות  20דקות המתנה בין השכבות  ) ב  25

 1-32מדלל  מדלל לניקוי:

 למוצר  חודשים 24 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע:
 יש לשאוב אבק לפני היישום.

  יש להקפיד שהתשתית נקייה ויבשה 
 

 הערות בקשר לצביעה: 
. ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה )של הרצפה או %80 -סית מעל לובלחות יח C 015 -אין לצבוע בטמפ' נמוכה מ

הצבע( צמיגות הצבע עולה משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר. מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של 
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האזור והמוצר. 
 

 אמצעי זהירות: 
ת הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנו

 טלפון:-תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני -הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות 

 המוצר.  וכן על גבי תווי 04-9877483 
אין לשאוף את האדים. יש -ורור נאות של מקום העבודה. בהתזההרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאו

 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות. 

 

 הערות כלליות: 
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם 

הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על  ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות
 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. 

 .*6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 שר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש  ותנאי מזג האווירכו* 
 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -שהוא כם באתר. בדרך כלל מניחי   

לחות יחסית.  %65 -ו C 025 -** ב
 


