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 תיאור המוצר
משמש כציפוי דקורטיבי של  בגימור מט, ,טבעי -טיח אקרילי במראה מינרלי

לשליכט  על הקיר. טקסטורות מספרמאפשר ליצור ו קירות חיצוניים ופנימיים
 שליכט נטורה עמידות חיצונית מעולה בתנאי אקלים קשים.  
מאפשר יציאת אדי מים, הוא גמיש ומגשר על פני סדקים. מיועד נטורה 

נושא תו תקן ישראלי   ליישום על גבי קירות טיח שחור, בטונים ושפריץ מותז.
0070. 

 הכנת השטח

יסוד טיח חדש יש לאשפר במים, להמתין לייבוש מלא וליישם טיח חדש: 
יש לבדוק את מצב התשתית והצבע ולהסיר מבנים ישנים:  .מקשר לצבעוני

חלקי צבע רופפים. תיקונים והחלקה ניתן לבצע עם טיט אקרילי של נירלט. 
סדקים יש למלא עם מרק קיר גמיש. לאחר הכנת השטח, יש ליישם פריימר 

 יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני של נירלט./ צבע תקין:  חדשים מבנים. 

 

 יישום הוראות

  :)ליישום בקירות פנים ניתן להסתפק  מרקם עדין )שתי שכבות
)על תשתית חלקה(. לאחר יישום הפריימר, יש ליישם  בשכבה אחת

ליצור שכבה ישרה ומלאה. יש ומאלדג' מתכת  באמצעותשכבה ראשונה 
 )בתנאים המצוינים בזמני הייבוש(  שעות לפחות 0ייבוש של ל להמתין

דקות,  01 -וליישם שכבה שנייה עם אותו מאלדג'. לאחר המתנה של כ
יש לשפשף עם ספוג ויסקוזה בעדינות ולבצע החלקה עדינה עם 

 0ק"ג 0 מ"ר, גישור על סדקים של  7 -מאלדג' נירוסטה. כושר כיסוי: כ
 מ"מ.

  מ"מ )אין  7-0 בעובי שליש ליישם שכבה  וני )שכבה אחת(:מרקם בינ
דקות בחורף  71 -דקות בקיץ וכ 01 -להמתין כ, להסיר חומר עודף(

ולהחליק באמצעות מאלדג' פלסטיק או מתכת )רצוי נירוסטה(. יש 
המאלדג', ללא לחץ, ליצירת "עננות". כושר כיסוי: שטח לשפשף עם כל 

 מ"מ. 0דקים של ק"ג 0 מ"ר, גישור על ס 0 -כ
 
 
 

  

 

 גימור
 כל גווני מניפת נירלט. גוון:

 מט גימור:

 נתונים טכניים

 אגרגטים, דבק מקשר, חומרים מיצבים. מכיל:
 מוכן לשימוש. דילול:

ג וק"ג תלוי בס 20ק"ג לאריזת   6-8*  כושר כיסוי:
 החומר הנבחר.

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג * 
תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות 
בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג 

 האויר.
 ק"ג לליטר. 0.1( ± 1.10)משקל סגולי: 

 הגבלות

יש לוודא שהתשתית יבשה לחלוטין טרם היישום. 
 10ײ -מתחת ל טמפ'כאשר ה אין ליישם את החומר

 גשם בכל זמן הייבוש.ו0או כאשר צפוי 

 20ײ ש בתנאי אקלים שלזמני ייבו

 שעות 7-0 :ייבוש למגע
 שעות 02 ייבוש סופי: 

מפ' נמוכות, זמני הייבוש בתקופת החורף, כשהט
 מתארכים מאוד.

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 20

 אריזות
 ק"ג 20
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   מ"מ. יש  0 -של כ בעובי יש ליישם שכבה )שכבה אחת(: גסמרקם
לשפשף עם מאלדג' פלסטיק לקבלת "פציעות" במרקם: שפשוף 

 "פציעות" יקנה מראה שלמעלה למטה וחזרה בתנועות קצרות, מל
חריצים ארוכים. ניתן גם לבצע  יקנהקצרות. שפשוף בתנועות ארוכות 

חריצים בעיגול. ככל  יקנואת השפשוף לרוחב. תנועות סיבוביות 
שהתנועה ארוכה יותר, כך העיגולים יהיו ארוכים וצפופים יותר. כושר 

 מ"מ.  0ק"ג 0 מ"ר, גישור על סדקים של  0 -כיסוי: כ
 מומלץ לקבל הדרכה וייעוץ מאנשי הייעוץ הטכני של נירלט. *

 

 ניקוי

 כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

 

 


