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  מסטיקליר
  חומר איטו� שקו לקירות חו	

  315: מספר קטלוגי
  08/07: עדכו�

טיח משטחי  , על בסיס סילוקסא� לאיטו  משטחי בטו�,  הינו נוזל שקו�מסטיקליר   תאור המוצר
  . שיש או בלבני  מבוקעות, קירות מצופי  באב�,   אגרגטי  רחוצי עמצופי  

אלא מצפה את דפנותיה� כ% שידחו , � או בטיחאינו סות  את הנקבוביות בבטוהמסטיקליר 
  ".נוש "י כ% הקיר אטו  בפני חדירת רטיבות א% "ע. ספיגת מי 

  
שיש או , קירות מצופי  באב�, גרנוליט, טיח צמנטי, מיועד להגנת משטחי בטו�מסטיקליר   מטרת השימוש

  . לכלו% וכדומה, פיח, בלבני  מבוקעות בפני חדירת מי 
  .מתייבש מהר ללא שינוי מראה השטח, ק לתו% התשתית עליה הוא מיוש החומר חודר עמו

  
  מפרט טכני

  
  :מראה

  משקל סגולי
  )סייבוליט פורול(צמיגות 

  
  .חומר שקו�

  .ל"מ/'גר 0.75 – 0.80
  .שניות 12*10

. אבק או כל חומר זר, שומני , ללא זפת, נקי, השטח חייב להיות יבש –הכנת השטח  .1  אופ� השימוש
יש לעשות זאת לפני יישו  , או מילוי סדקי , יש צור% בתיקוני בטו�במידה ו

  .המסטיקליר

  . ימי  לפחות לייבוש השטח 3*2במידה וירד גש  יש להמתי�  .2

  .תריסי  ודלתות ולהג� עליה  ע  יריעת פוליאטיל� למניעת הכתמה, יש לסגור חלונות .3
  טיח חלק בקטעי קיר ע. או מרסס ג�" לס –אייר "באמצעות  המסטיקליריש לרסס את 

לרוחב הקיר תו% , יתחיל בחלק העליו� של הקיר, הריסוס. נית� להשתמש במברשת
לקבלת תוצאות . התקדמות ברצועות כלפי מטה יש לרסס על הקיר עד רוויה והופעת נגר

את השכבה השניה יש לרסס לפני ייבוש השכבה . שתי וערב, מעולות יש לרסס שתי שכבות
  ).רטוב על רטוב(הראשונה 

  
  תצרוכת

  
  .בהתא  לספיגת התשתית, ר בשתי שכבות"ל למ"מ 200 – 800

  
  זמ� התייבשות 

  
  .שעות 3*2

  
  אריזה

  

  
  .ליטר 5, ליטר 16

  . הצינורות ושאר האביזרי  של הכלי  המכניי  חייבי  להיות מניאופר�  .א  הערות

  .רצוי לנקות את כלי העבודה מייד לאחר גמר העבודה בעזרת מדללי   .ב

  . מר הותז על משטחי אלומיניו  או זכוכית יש לנקות  בעזרת מדללבמידה והחו  .ג

מברשות או . על תפרי  שנאטמו בזפת או ע  חומר דומה המסטיקליראי� לייש  את   .ד
מכשירי ההתזה לא יכילו חומרי  על בסיס זפת או גומי היות והמסה של חומרי  אלו 

  .עלולה לשנות את שקיפותו המסטיקלירי "ע
 .יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה, ר דליקהחומ .1   ותאזהר

 .יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורי  ולדאוג לאוורור מתאי  .2

 .משאיפת אדי החומר עיש להימנ .3

 .ממגע בעור ובעיניי  עיש להימנ .4

, הגנה למערכת הנשימה(יש להשתמש בציוד מג� שיספק הגנה מתאימה למשתמש  .5
  ).לעיניי  ולעור

שטו� ע   –במקרה של פגיעה . ידיי  ולנקות את כלי העבודה במי  בתו  העבודה יש לשטו�
  .הרבה מי  זורמי  ופנה מייד לרופא

  

 


