בי.ג'י super white

צבע אקרילי מיוחד בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד ,לצביעת קירות פנים

צבע אקרילי מיוחד בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד ,לצביעת קירות פנים .מיועד
במיוחד לצביעת קירות גבס וטיח גבס .קל ונוח לישום בעל מגע קטיפתי
ועמיד לאורך זמן.
שימושים
מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבניה קבלנית ולחידוש קירות קיימים
במוסדות ציבור ,בתי ספר ,בתי חולים וכו' .הצבע מתייבש במהירות ומאפשר
להחזיר את המקום שנצבע לפעילות שוטפת

יתרונות
מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבניה קבלנית ולחידוש קירות קיימים
במוסדות ציבור ,בתי ספר ,בתי חולים וכו' .הצבע מתייבש במהירות ומאפשר
להחזיר את המקום שנצבע לפעילות שוטפת.

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

תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים.
לבן
6°C-36°C
 74שעות
 9ימים
 74ק"ג
מקום יבש ומוצל
 24חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
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הכנת התשתית
כדי לקבל תוצאות טובות יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות .יש לנקות
היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון :סיד ישן ,אבק ,צבע ישן ומתקלף
שמנים וכו' .יש לוודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית ,חלקים
רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גרוד ונייר לטש.
בקיר בעל מספר שכבות צבע,או כאשר התשתית אבקתית נדרש ליישם בי ג'י בונדרול
הוראות שימוש

ערבב את הצבע היטב וצבע שתי שכבות עם מברשת ,גליל או התזה.
לדלל שכבה ראשונה 16-76% :מים .לשכבות נוספות 6-17% :מים (בהתאם
לנדרש).
זמן ייבוש בין השכבות 7-3 :שעות.
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.
 אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ 6 -מעלות צלזיוס
 ניקוי כלים באמצעות מים וסבון לפני התייבשות הצבע.
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