בי גי משי

.

תחליב צבע אקרילי רחיץ,המבוסס על אקרילים מובחרים ,לצביעת חוץ ופנים.
בעל ברק גבוה.
שימושים

לצביעת משטחים חיצוניים ופנימיים כגון :טיח ,טיח גבס ,בטון ,שפריץ,
בלוקים ,אסבסט ,לוחות גבס.

יתרונות
בעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה ( ,עמיד ורחיץ בקרצוף כבד ) עמיד בכל
מזג אויר ,נושם ואינו מצהיב .עמיד בקרינת השמש.
בעל ברק גבוה.

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

מים ,פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
לבן
7°C-35°C
 42שעות
שבעה ימים
 9מ"ר לליטר צבע בקרוב
מקום יבש ומוצל
 24חודשים באריזה המקורית ובתנאים
מתאימים

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
כדי לקבל תוצאות טובות יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות
א .תיקון חורים של השטח ,סדקים ,חריצים ,בליטות ,,וגופים זרים.
ב .יש להחליק את השטח במידה רצויה ולנקות מכל לכלוך כגון:
צבע ,חפץ ,אבק וכד'.

הוראות שימוש
דילול :שכבה ראשונה  45%מים.
שכבה שניה  21%מים
הוראות ישום:
מברשת או רולר או אייר לס ,כאשר הדילול נעשה עפ"י ההוראות הנ"ל
באיר לס ,יש להשתמש בדיזה 21

הערות
ניקוי כלים וידים עם מים וסבון מיד עם גמר הישום.
זהירות
בזמן הצביעה יש לאוורר את החדר היטב ,במקרה של מגע בין הצבע
לעניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
כל הנתונים הטכניים ניתנים לשינויים עפ"י החלטת המפעל בלבד.

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 :

