בי .ג'י שליכט אקרילי גמיש
ציפוי אקרילי דקורטיבי לקירות פנים וחוץ ,גמיש ורחיץ עם כושר איטום גבוה
שימושים
שליכט אקרילי גמיש הינו ציפוי דקורטיבי לשימוש ציפוי קירות פנים וחוץ בבניה על גבי
תשתית של טייחים חדשים טיח שחור בטון חלק ובנינים צבועים בצבע ישן.

יתרונות

השליכט הצבעוני,קל לעיבוד מקנה מראה טבעי משופשף ושומר על חזותו היפה של הקיר
לאורך זמן .המוצר שומר על אחידות גוון וטקסטורה לאורך זמן בזכות משחות הגיוון
.UVהעמידות ל-

נתונים טכניים

בסיס:
צבע:
מרקם:

מים ,פולימר אקרילי ,אגרגטים ומוספים מיוחדים
לפי בחירה
 -H067077בינוני
- H777097גס
 H377גס -מאד

טמפ' יישום:

אין ליישם את החומר מתחת ל  9° -או כאשר
צפויים גשמים תוך  97שעות

זמן ייבוש למגע:
ייבוש סופי:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:

 3שעות
 72שעות
דליים 74 :ק"ג
כ  7-4ק"ג למ"ר
מקום יבש ומוצל
12חודשים באריזה המקורית ובתנאים המתאימים

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.
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הכנת התשתית
לפני ביצוע על בטון וטיח שחור יש לדאוג להשפרה של הטיח והבטון.
לדאוג לנקות גרגרי טיח רופפים ואבק באמצעות מטאטא כביש.
במקרה של שטיפת הקיר יש לדאוג לייבוש מלא של המצע.

הוראות שימוש

צבע ביסוד קושר ( פריימר ) המומלץ על ידנו והמתן0י ליבוש סופי.
מריחת החומר באמצעות מאלג' מתכת ושפשופו עם מאלג' פלסטיק עד קבלת מרקם
נדרש.

הערות
*ניקוי ידיים וכלים עם מים.
אזהרה לא למאכל ,להרחיק מהישג ידם של ילדים ,להשתמש במקום מאוורר .
אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ 9 -מעלות צלזיוס.

*כל האמור כאן אינו מהווה תחליף למפרט ספציפי  ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות
לעדכון המפרט בהתאם לצורך.
אחריותנו הינה על איכות המוצר 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.
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