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 מוצר רב שימושי לביצוע תיקוני סדקים וכהכנה לצבע מוצר רב עובי, 

 לשימוש פנים בלבד

 
 
 916200200500 קוד מוצר: 

 

 מוכן לשימוש בתוספת מים בלבדתכונות: 
 נוח לעבודה

 מהיר התקשות
 חוזק רב
 כתשתית לצבעמתאים 

 
 סתימת חורים וסדקים :שימושים

 הכנת קירות לפני צבע
 איחוי לוחות גבס

 
 :נתונים טכניים

 ק"ג / ליטר 0.8 משקל מרחבי
 שעות 1.5 זמן עבודה

 

  :שימושאופן ה
 הכנת התערובת:

 גרם מים, ולערבב היטב. 250-יש לקחת כחצי קילו חומר צלוטיט סאטן, להוסיף כ
 דקות ולערבב שנית. ניתן להוסיף מים או אבקה כדי לקבל את הסמיכות הרצויה. 3אחידה, יש להמתין לקבלת עיסה 

 אין לערבב כמויות גדולות מחצי ק"ג ללא ערבל מכני.
 אופן היישום:

 סתימת סדקים וחורים:
 נקה את הסדק והשטח מאבק, לכלוך וחלקים רופפים.

 רצוי להרטיב את השטח בעזרת מטלית לחה.
 צלוטיט ומלא את הסדק.מרח 

 לאחר ייבוש, לטש בעזרת נייר זכוכית לקבלת קיר חלק.
 איחוי בין לוחות הגבס:

 מלא את החיבור בין הלוחות בצלוטיט בעזרת מרית.
 הנח סרט חיזוק או רשת, והטבע אותם בצלוטיט בעזרת המרית.

 יש לחזור על פעולה זו עד לקבלת קיר ישר וחלק.
 

 .לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבש י אחסון וחיי מדף:
 .חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 9החומר מתאים לשימוש עד 

 
לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש אזהרות והוראות בטיחות: 
לקבלת  דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים. 15לשטוף מיד במים במשך 

 04-6753633הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון 
 

טרם ביצוע הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הערות כלליות:
מעלות.  35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני

המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןם שאינו על פי הוראות הלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישו אחריות המפעל מוגבלת
וע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצ

ל נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה ש
 יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

 
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
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