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מ"מ בריצוף  1-6מעולה, חד רכיבית או דו רכיבית כולל תוסף, למילויי פוגות ברוחב  אקריליתרובה   תיאור המוצר

  קרמיקה, שיש ואבן.

  החומר משמש גם לחוץ וגם לפנים. �  שימושים

  לשימוש בקירות, רצפות, אמבטיות, בריכות ועוד.

  תכונות / יתרונות

  

  

  

  לחומר יכולת הדבקות מעולה, יישום מהיר וקל . �

 לחומר עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים. �

 לחומר עמידות נגד קורוזיה. �

  הרובה אינה נסדקת ואינה מתלכלכת.   �

  נתונים טכניים

  

  ק"ג על פי דרישה בכל גוון).  1(ניתן להזמין אריזות  ק"ג. 20או   5 –חד רכיבי  �

 ק"ג תוסף. 2ק"ג אבקה +  5 –דו רכיבי  �

  .אפור ובז' גוון החומר הנו לבן, �

  גוונים זמינים. 26כ פי כרטיס גוונים. על   מראה / גוון

בצל  c°25ל  c°5 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין  12  אחסון / חיי מדף

  כשהמוצר סגור באריזתו המקורית, טרם נפתחה. יש להרחיק מאזורים לחים.

  מוספים משפרי עבידות  +לבן מלט   בסיס כימי

  ק"ג/ליטר תערובת יבשה 1.35~  שקל סגולימ

  ק"ג / ליטר לתערובת רטובה.  2.00~ 

  יש לנקות מלכלוך, אבק, שמן, חלקים רופפים וכדומה. �  יישוםהוראות 

 יש לעבור על הפוגות עם ספוג לח. �

ק"ג של אבקה עד לקבלת תערובת הומוגנית  1מ"ל מים לכל  350-400החומר עם את   יש לערבב �

 5ק"ג). בגרסה דו רכיבית יש לערבב כל דלי של  5י של ליטר מים לכל דל 1.75-2.00ונחה לשימוש.  (
 ק"ג עם בקבוקון התוסף במלואו.

 יש למלא בהתאם ליישום עם מגב גומי, שפכטל וכדומה. �

לאחר המילוי יש לנקות את  דקות 60 ( תלוי בטמפרטורה) ולא יאוחר מדקות לאחר היישום  30-60כ  �
 ות).(מים חמים מיטיבים לנק העודפים עם ספוג רטוב

 .תדו רכיביהגירסה ה במקומות רגישים וחמים במיוחד מומלץ לעבוד עם  �

 במקרה של בריכות שחייה או אזורים בתנאים קשים יש לעבוד עם דו רכיבי.  �

  פעמיים ביום. –יש לאשפר במשך יומיים  �

 ג. "לחרוג מכמות המים המומלצת לקאין  .1  הגבלות ליישום

        לערבב את המוצר עם מערבל חשמלי ולא באמצעים ידנייםחובה  ....2222

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים.   אזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחות

ת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשע

להגנה על דרכי  הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן 

  . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל'

ניתנים בתום לב על סמך המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר         הגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריות

והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים  הידע

שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר 

כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה 

מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה 

ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני 

  לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה. 
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