בי ג'י קריל נגד עובש

.תחליב אקרילי לצביעת קירות פנים וחוץ

צבע תחליב ( A.Aאקרילי) רחיץ לצביעת פנים וחוץ בעל עמידות גבוה וכושר
כיסוי גבוה ,אינו מצהיב ,מתאים לדרישת תקן ישראלי ,5746מספר היתר  77674רחיץ ועמיד בקירצוף.
מכיל חומר אנטיבקטריאלי
שימושים
לצביעת בטון ,טיח ,לוחות גבס ,אסבסט ,צמנט בורד ,צבע ישן וכד' .ניתן ליישם גם
כפריימר לשליכט צבעוני וציפויים גמישים.

יתרונות
צבע תחליב על בסיס שרפים אקריליים .נושם ,אינו מצהיב\ כושר כיסוי גבוה ,מעניק
לקירות הפנימיים רענון וחידוש הצבע.
מקנה לקיר כושר נשימה גבוה.
גמיש.
אטום בפני מים – רחיץ ועמיד בקרצוף במים.
כושר הדבקה מעולה.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
ייבוש סופי:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:

מים ,פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
לבן ,מט.
6°C-36°C
 74שעות
שבוע
 6ליטר 50,ליטר
*כושר כיסוי 7-57:מ"ר ל 5ליטר בשתי שכבות.
מקום יבש ומוצל
 57חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים

גוונים

לבן מט ,ועל פי מניפת גוונים.

אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

הכנת התשתית
בשטחים מסוידים יש להסיר את הסיד ולצבוע שכבה אחת של בונדרול (פריימר אקרילי
שקוף) להבטחת חדירות והידבקות טובה לתשתית.
על משטחי בטון יש לצבוע שכבה ראשונה מדוללת ב 36-46% -מים
לסתום חורים וסדקים עם שפכטל אקרילי עדין.
ודא שתשתית יבשה לחלוטין ונקייה משומן ,מגריז ,מאבק ומצבע רופף.

הוראות שימוש
ערבב את הצבע היטב וצבע בשתי שכבות במברשת גליל או התזה.
דילול :בהתאם לתשתית (כמפורט למעלה) שכבה ראשונה – 77%-76%במים
לשכבות נוספות –  6%-57%במים ,בהתאם לנדרש.
זמן ייבוש בין השכבות 7-3 :שעות ,למגע יד אדם כ -4-6שעות.

הערות
* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי
תשתית בעלת ספיגה רגילה ,והוא עשוי להשתנות
בהתאם לאופן העבודה ,פני השטח ותנאי מזג האויר.
 לא למאכל .הרחק מילדים .במקרה של מגע בעור ואו בעיניים לשטוף במים.
 ניקוי ידיים וכלים עם מים לפני הייבוש.
 אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ.+5ºc-
אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

