
  

הדבר נוגע גם לזכויות , אך ללא אחריות,  באמונה שהם מתאימים לשימושתפ או בכתב או כדוגמאות לניסיונו"ל נמסרת לך אם בע"האינפורמציה הנ
השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת .ש ולתנאים המצופים מהםהלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימו. צד שלישי

, אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום.הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע

לפי , הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה. םאחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגו
                                                          .הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל
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WET LOOK CONCRETE SEALER 

  סילר מראה רטוב

  דף טכני
_________________________________________________________________________  

WET LOOK CONCRETE SEALAR אבני , בלוקים ,סיס מים המתאים לבטוןשקוף על ב הינו סילר
  .' וכדוספסלי אבן, פסלים, רצפת מרתף, שימור קירות, דריכה

  .נותן מראה שקוף ומבריק למשטח
  .לשימוש פנימי וחיצוני

  
  ):הכנה יסודית תבטיח הצמדה מיטבית (הכנת השטח

  . יום28 לפחות –יש לאפשר ייבוש מלא של בטון טרי 
  .שאריות בניה רופפות אבק ויש להסיר

 עם מברשת טביש לשפשף הי. עם מסיר שומנים' שמן וכדו, יכהחומרי ס, גריז, יש להסיר כתמי שומן
חזור על פעולות הניקוי במידת הצורך עד לניקוי  יש ל. שטוף היטב במיםברזל או מטאטא קשיח ול

  .יש לאפשר ייבוש של השטח.  אין להשאיר שלוליות מים.יסודי
  

  :אופן השימוש

  .הסילר מוכן לעבודה ואין לדללו •

  .85% ובלחות של עד C°10-32של ' יש ליישם בטמפ •

  .אין ליישם ברוח חזקה.  השעות שלאחר היישום48- צפוי גשם באין ליישם בחוץ אם •

  .אין לנער את המיכל. יש לערבב היטב לפני השימוש •

  .אך יהפוך לשקוף לאחר הייבוש, בשעת היישום הסילר יראה חלבי •

         .אחיד ורצוף, יש לעבוד באופן שיטתי.  יש ליישם עם ספריי עדין–במשטחים גדולים  •
  . לא מגיע הספרייאליהםלהשתמש במברשת במקומות רצוי . וצרות שלוליותיש לוודא שלא נ

  . ניתן ליישם עם מברשת–במשטחים קטנים  •

  .שעה בין השכבותכיש לאפשר ייבוש של . יש ליישם שתי שכבות •
  
  

  :זמן ייבוש
 72 אפשרו –במקומות בהם יש תנועה גדולה . ( שעות24 - כ–ייבוש סופי .  שעה1- כ–ייבוש למגע 
  .זמן הייבוש תלוי בטמפרטורה ובמידת הלחות) שעות לייבוש

  . יום לפני ניקוי בחומרי ניקוי30-יש לאפשר ייבוש של כ
  

  : ניקוי
  .ניתן לנקות את הציוד בסבון ומים חמים
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  :כושר כיסוי
  גלון/ ר" מ16-23- כ–שטח מחוספס   גלון/ ר" מ23-37 - כ–שטח חלק 

  
  : הערה

  .אינו מתאים ליישום על אספלט, צפת מוסךאינו מומלץ לר
  

VOC – גלון/' גר100 מקסימום  
  

  :זהירות
המנע במגע . השתמש במשקפי הגנה וכפפות.  דקות15במגע בעיניים שטוף עם הרבה מים לפחות 

במידת . עבוד בסביבה מאווררת היטב.  התייעץ עם רופא או במרכז רעלים–אם כן . אין לבלוע. בעור
  .הרחק מילדים. צה לנשום אויר צחהצורף צא החו

  
  
  


