שפכטל לעץ
שפכטל לעץ לייט מוכן לשימוש ,קל למריחה

שימושים:

מומלץ להשתמש בשפכטל לעץ כדי למלא סדקים ,חורים ,סדקים ופגמים בעץ.
ניתן לשייף ,לצבוע ולמרוח לכה לאחר הייבוש.
יתרונות:

•ייבוש מהיר מאוד
•לא מתכווץ ולא נסדק
•מתאים לתיקון סדקים בכל גודל
•ניתן לשיוף וצביעה לאחר הייבוש
הוראות שימוש:

•המשטחים חייבים להיות נקיים ,ללא אבק או שומן.
•יש ליישם שפכטל לעץ עם מרית גמישה ישירות על המשטח עד שהסדקים מתמלאים.
•מומלץ להרטיב את המשטח מעט על מנת לקדם את ההדבקה ואז להחליק את החומר על
המשטח בעזרת מרית רטובה עד לצורה הרצויה.
•לאחר לפחות שעתיים ,תלוי בעובי שיושם ,כשהמוצר התייבש ,יש לשייף במידת הצורך.
•לאחר ייבוש מלא ניתן לצבוע או למרוח לכה מסוגים שונים.
תכונות טכניות:

•מראה :משחה בגוונים שונים
•צפיפותgr/cm3 0,010 ± 0,450 :
אחסון:

•לפחות  24חודשים באריזה המקורית כשהוא סגור.
•טמפרטורה מומלצת לאחסון נעה בין  5ל 30 -מעלות צלזיוס.
ניקוי:

ניתן לנקות את הכלים במים חמים בזמן שהמוצר עדיין טרי ולא התייבש.
אריזה:

•שפורפרת  150מ"ל
•צנצנת  250מ"ל
בריאות ובטיחות:

על פי החקיקה בפועל ,מוצר זה אינו מסוכן לשימוש ואינו דורש אמצעי בטיחות מיוחדים
במהלך הטיפול או האחסון.
האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש ,אך ללא אחריות ,הדבר
נוגע גם לזכויות צד שלישי .הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.
השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום ,אחריות הספק תהיה מוגבלת
לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום .הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה ,לפי הסטנדרט
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.
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מידע נוסף:

•מתאים לשימוש פנים וחוץ
•עמיד בפני החלקה
•עמיד בפני כתמים
•קל לשימוש
•שומר על צבע ומראה טבעי
•עמיד בפני מזג אוויר
•מוצר אחד ,שימושים מרובים
•מתאים לשימוש גם באזורי מזון
נתוני בדיקה:

בדיקות מעבדה לטיפול נגד החלקה  511זמינות על פי בקשה.
בדיקת החומר לפני שימוש:

עקב השונות בין מצעים ,מומלץ לעשות טסט דוגמה כדי להבטיח התאמה מרבית לשימוש המיועד.
מומלץ לבצע את הבדיקה באזורים לא בולטים שכן עשויה להתקבל הצללה מינימלית בעת השימוש בחומר.
על המשתמשים לקבוע אם המוצר אכן המתאים לשימוש המיועד.
חשוב:
קראו את כל התווית ו PDS / MSDS -לפני השימוש ב.miraclesealants.com-
השתמשו ישירות במיכל .אל תדללו את החומר תחת שום נסיבות .הגנו על משטחים חשופים
כולל עץ ,שטיחים ,משטחי מתכת ושטחי חוץ.
השתמשו במוצרי ניקוי איטום של החברה כדי לוודא שהמשטח נקי ומוכן ליישום וטיפול שוטף ותחזוקה.
הוראות:

 .1ישמו טיפול נגד החלקה  511באופן שווה על פני המשטח באמצעות מגבת לבנה נקייה ,מברשת
צבע ,מיקרופייבר או רולר.
 .2השאירו את החומר על פני השטח למשך  5 - 3דקות לחדירה מקסימאלית לפני הסרת עודפים.
כדי להסיר עודפי חומר השתמשו במגבת לבנה נקייה ,או מטלית מיקרופייבר לפני שהחומר מתייבש.
במידה והחומר התייבש ניתן להסיר שאריות מהמשטח על ידי יישום מחודש של טיפול נגד החלקה ,511
הרטבת המשטח וניגוב עודפי חומר כשהמשטח רטוב .יש צורך ביישום כבה שניה ,אפשרו
ייבוש של שעתיים לפני שאתם עושים זאת .ייבוש מלא יתרחש לאחר  24עד  72שעות.
 .3יש לבצע יישום חוזר של החומר כל  6עד  12חודשים תלוי בפני השטח והמיקום ביחס לתעבורה
ולבלאי היומיומי על משטח הריצוף.
 .4לקבלת הגנה מקסימלית נגד כתמים יש ליישם מוצרי איטום של  Miracleלפני יישום טיפול נגד
החלקה  .511טיפול נגד החלקה  511מתאים לשימוש על משטחי אבן טבעית בתנאי פנים וחוץ.
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כיסוי:

הכיסוי ישתנה בהתאם למצע ולטכניקות היישום.
בתנאים רגילים טיפול נגד החלקה  511צריך לכסות כ 9 -עד  68מ"ר לכל  946מ"ל.
אזהרות:

•מכיל תזקיקי נפט דליקים
•עלול להיות רעיל
•יש להשתמש בחומר באזור מאוורר היטב
•יש להרחיק מחום ולהבות
•יש להימנע משאיפה ומגע ממושך עם העור
•יש ללבוש כפפות בכל עת
•יש לאחסן במצב זקוף ולא להקפיא
•יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים וחיות מחמד
הצעה לעזרה ראשונה:

•קשר עין :יש לשטוף מיד את העיניים עם הרבה מים למשך  15דקות לפחות.
במידה והגירוי נמשך יש לפנות לטיפול רפואי
•בליעה :לא לגרום להקאה .יש לגשת לטיפול רפואי ,לעולם אל תתנו דבר דרך הפה לאדם
מחוסר הכרה.
•מגע עם העור :שטפו במים וסבון ,קבלו טיפול רפואי אם הגירוי נמשך.
•שאיפה :צאו לאוויר צח ,אם קשה לנשום יש לתת חמצן .אם לא נושמים ,יהיה צורך
בהנשמה מלאכותית .יש לקבל עזרה רפואית.
אחריות:

שביעות רצון מובטחת עד  20שנה מיום הרכישה .למידע על אחריות מלאה בקרו באתר
 miraclesealants.comאו צרו קשר לקבלת סיוע.
ההוראות הן מדריך מרוכז והן אינן מושלמות .במקרה של כישלון ביישון המוצר החברה
תחליף מוצרים רק במידה והוכח כי הם לקויים .על המשתמשים חלה האחריות לבצע בדיקה
של החומר ולוודא באם הוא מתאים לייעוד השימוש .המשתמשים לוקחים על עצמם את כל
הסיכונים והאחריות בכל הקשור ליישום .לא המוכר ולא היצרן אחראים על כל פגיעה או חוסר
יכולת להשתמש במוצר זה.
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