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צבע סינתטי לכיסוי שכבה ראשונה בבניה חדשה

שימושים
צבע סינתטי לכיסוי שכבה ראשונה בבניה חדשה .מתאים להחלקה על גבי שליכט ובטון .ניתן לגיוון במניפת 0767
גוונים של בי ג'י .משמש בעיקר כצבע יסוד לקירות חדשים ,משטחי בטון טיח ושפריץ ,משמשים כבסיס לכל צבעי
המים הפנימיים ,וכמו כן קירות גבס.

יתרונות
בעל כושר מילוי וכיסוי מעולה
מתאים להכנת תשתית ובסיס להמשך צביעה.
ללא עופרת וכרומטים.
לא משאיר סימנים על היד בניגוב.
הצבע מתאים לדילול במים.
נתונים טכניים
מכיל
גימור
כושר כיסוי
דילול

דבק ,מסמיכים ,חומרי כסוי מלאניים ומים.
גוון לבן ,רמת ברק עמום(מט).
 6-9ליטר/מ"ר לשכבה אחת
במים  76-36%בהברשה וגלילה 36-47% ,בהתזה.

אריזה 00 :ליטר
אחסון :במקום מוצל ויבש
חיי מדף 6 :חודשים במקום מוצל ,בכלי סגור במקום קריר ויבש.

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
החליקו בקלות את פני השטח בניר לטוש ,הסירו אבק וניתזי טיח .מלאו חורים בבי ג'י פילר.

הוראות שימוש
דילול :בהברשה וגלילה להוסיף  76%-36%מים .בהתזה 36%-47%

הערות
אין ליישם מתחת .5° C
לאחר היישום ,כלי עבודה נקיים עם מים
בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן לעיניים ולאוורר היטב את החדר ,במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף
היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי ,יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

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 :

