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כ- 22%אחוז מוצקים משקלי

כ- 1.18 גר' לסמ"ק  צפיפות

5-7 מ"ר לליטרכושר כיסוי תאורטי

1, במידת הצורך שכבה נוספתמס' שכבות מומלץ

התזה, מגב או סחבהשיטת יישום

נתונים טכניים: 

חומר הספגה שקוף על בסיס מים המיועד לרצפות בטון, חודר לתוך הבטון ומגיב אתו כימית ליצירת תאור המוצר:
שכבה אטומה וקשיחה המונעת יציאת אבק והרטבת הבטון.

מיועד למשטחי בטון יבש. מתאים לשימוש בחניונים, מפעלים, אולמות ייצור, מחסנים וכד'. אין ליישם שימושים:
על אבן טבעית ושיש.

נקבוביות הבטון. מחזק את השכבה יתרונות: סוגר את  אינו מצהיב, חודר היטב,  ליישום,  מוכן לשימוש, קל 
החיצונית לאיבוק ומעלה עמידות לשחיקה.

28 יום לפחות. יש ללטש את פני הבטון להסרת ”מי המלט“  הכנת שטח: על הבטון לעבור אשפרה מלאה של 
בעזרת מלטשת מתאימה. יש לנקות את הבטון לחלוטין מאבק ולכלוך, ולוודא כי המשטח יבש וכי 

תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 6%.

6 שעות לעבודה

2 שעות מינ' זמן בין שכבות

4 שעות מקס' זמן בין שכבות

 זמני ייבוש 
:25˚C בטמפ' של

יש ליישם את החומר ללא דילול באופן אחיד על פני השטח כ- 5-7 מ"ר לליטר, תלוי בנקבוביות הוראות יישום:
הבטון. להחדרה מלאה יש להבריש את פני השטח במברשת/מטאטא כביש. אחרי 30 דקות יש 
להרטיב מעט במים את פני השטח בהברשה ל 10-20 דקות נוספות. לאחר מכן יש לשטוף ולנגב 

היטב את פני השטח. אין להשאיר שלוליות רטובות בשטח.
חלון זמן לשכבה הבאה: 2-4 שעות )ראה טבלת זמני ייבוש(.

 7-35°C יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין
)לפחות 3°C מעל נקודת הטל(. יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים 
יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג 
ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, 
זאת  לפרש  אין  ביותר.  אמינים  והם  ובשטח  וניסיון שהצטברו במעבדה  ידע  בדיקות,  על  מבוססים 
כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק 
התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות 
בטיחות ובריאות:

כלים ניתן לנקות ולשטוף היטב במים.הוראות ניקוי:

18 ליטרגודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף: הערות מיוחדות:
.4°C 24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב. יש לאחסן בטמפ' מעל

הוראות בטיחות: 
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.


