בי ג'י סיד סופר

סיד סנטטי לבן לשימוש פנים

סיד סינטטי לקירות ולתקרות פנימיים
שימושים
סיד סינטטי על בסיס שרפים אקריליים .חסכוני ביותר ובעל כושר כסוי גבוה,נושם,
מתאים לצביעה פנימית של תקרות ,קירות ,משטחי בטון ,טיח ,קירות גבס וכד'.
אינו מצהיב" ,נושם" ומונע התעבות אדי מים על הקירות.
מעניק לקירות ולתקרות רענון וחידוש הצבע.

יתרונות
 בעל תו תקן 8639היתר מס' 86409 קל ונוח ליישום בכל השיטות המקובלות. צבע מוכן לשימוש. מאפשר לקיר "לנשום". אינו מצהיב. יבוש מהיר.נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
ייבוש סופי:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:

מים ,פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
לבן
6°C-36°C
 74שעות
שבעה ימים
 6ליטר 80,ליטר
*.כושר כיסוי0-7:מ"ר ל 8ליטר בשתי שכבות.

מקום יבש ומוצל
 87חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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הכנת התשתית
בשטחים מסוידים יש להסיר את הסיד ולצבוע שכבה אחת "בונדרול" ,פריימר
אקרילי שקוף ,להבטחת חדירות הידבקות טובה לתשתית .לסתום חורים וסדקים עם
שפכטל אקרילי עדין.

הוראות שימוש

ערבב את הצבע היטב וצבע שתי שכבות עם מברשת ,גליל או התזה.
לדלל שכבה ראשונה 87-77% :מים.
לשכבות נוספות 6-87% :מים.
זמן ייבוש בין השכבות 7-3 :שעות.
ניקוי כלים -במים וסבון.

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-
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