איטום – סילר CT - 18
סילר מבריק לקירות ,מונע ספיגה והכתמה של שמנים ,קולה ,קפה ומים

קוד מוצר983165400100 :
תכונות :על בסיס מים ,ידידותי למשתמש ולסביבה
בעל צמיגות נמוכה וחדירות מצוינת לתשתית
יוצר ציפוי אקרילי שקוף ,עמיד לשחיקה
מונע היווצרות כתמי צמיגים
מונע הדבקות מסטיקים
שימושים :מיועד לקירות בעלות תשתית מינרלית סופגת
לשימוש פנימי וחיצוני
תשתית אופיינית :בטון ,אבן טבעית ושיש בגמר מט ,טרצו ,סיליקאט ,כורכרית.
מונע ספיגה של שמנים ,קולה ,קפה ,ומים
נתונים טכניים:
תצרוכת אופיינית (גרם/מ"ר) בהתאם לספיגה של התשתית
ומס' שכבות הסילר

בטון 100-200 :גרם 1/מ"ר
אבן טבעית ושיש בגימור מט 100-150 :גרם 1/מ"ר
אריחי טרצו 100-150 :גרם 1/מ"ר
אבן משתלבת ,סיליקאט 300-500 :גרם 1/מ"ר
אבן כורכרית 400-700 :גרם 1/מ"ר

הכנת השטח :תשתית היישום תהיה נקייה ויבשה משומנים ,לכלוך או כל גורם זר אחר.
אופן השימוש :ליישם באמצעות סמרטוט כותנה ,ספוג ,רולר או בהתזה באמצעות מרסס גב ידני.
לאחר ספיגת החומר בתשתית כאשר פני השטח לחים יש ליישם שכבה שנייה .לאחר התייבשות  2השכבות הראשונות ,ניתן
ליישם שכבות נוספות לשיפור האיטום והגברת הברק.
לאחר  24שעות ניתן לבדוק את האיטום על ידי התזת מים על פני השטח.
דגשים :יש לבדוק את ההתאמה של כל תשתית לסילר ע"י ישום בפינה צדדית.
אחסון וחיי מדף :יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד  24חודשים מתאריך הייצור ,כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים 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 ל ייעוץ רפואי .יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.
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.
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
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