
 

 

 לייעוץ ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה .היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן. עופרת מכיל אינו החומר: ובריאות בטיחות זהירות אמצעי 
 לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין: כלליות הערות .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב אין .ילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא ,היטב סגורה האריזה את לשמור יש .רפואי
 או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין .ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת

 .מוקדמת הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו. לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו. מרומזת
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 תיאור המוצר
אפקט מיוחד במינו המקנה לקירות פנימיים במבנה, מראה של שיש טבעי 

 חלק, בגימור משי, בשלל גוונים. סטוקו ונציאנו מעניק מראה אצילי ומהודר. 
על קירות חדשים לאחר החלקתם עם מרק אמריקאי "גולד בונד"  ניתן ליישם

או על קירות לאחר הכנת שטח מתאימה. מתאים ליישום גם על קירות גבס 
 וטיח גבס.

 הכנת השטח

יש לשפשף ולהחליק וליישם שתי שכבות של מרק אמריקאי קירות חדשים: 
 בונד". דל"גו

 בונד". לדאמריקאי "גויש ליישם שכבה אחת של מרק קירות גבס: 
אבק ולצבוע שכבת את ה להסיריש לנקות את פני השטח לאחר השפשוף, 

בגוון  יסוד "פריימר לצבעוני" בגוון הדומה לגוון הונציאנו הדרוש, או פריימר 
 שקוף.

 יישום הוראות

 נירוסטה בשכבה דקה.יש ליישם באמצעות מאלדג' 
סיבוביות, אין ליישם בקווים ישרים. יש יש ליישם בתנועות שכבה ראשונה: 

 שעות לפני יישום שכבה שנייה. 0למרוח את כל הקיר ולהמתין לייבוש לפחות 
יש למרוח שכבה דקה בעזרת שפכטל, בתנועות של חצי סיבוב שכבה שנייה: 

( פעם בכיוון אחד, ולאחר מכן בכיוון הנגדי. תוך מריחת )כדוגמאת האות 
נועות מהירות עם השפכטל. רוחב השפכטל יקבע החומר, יש להחליקו בת

 במידה רבה את אופי הגימור שיתקבל. 
תוך כדי תהליך הייבוש של הסטוקו.   יש להמשיך ולהחליק את פני השטח

תוך כדי תהליך  תקבל תלוייה ברמת הלחיצה וההחלקהשת קרמת הבר
 הייבוש של החומר. 

יישום, על מנת להקנות יום לאחר גמר ה ניתן למרוח לכה על בסיס מים
 הה יותר בפני מים והתלכלכות. בולקירות עמידות ג

 הוראות ניקוי

 כלים וידיים יש לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

 

  

 

 גימור
 גווני מניפת סטוקו ונציאנו 20 גוון:

 חלק במיוחדמרקם: 
 ברק גבוה גימור:

 נתונים טכניים

מים, עדינה משחה אקרילית על בסיס מכיל: 
 במיוחד.

 מוכן לשימוש. דילול:
 .ק"גמ"ר 0  2-2.0 -* כ כושר כיסוי

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

 האויר.
 

 הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת 
 .מעלות צלזיוס 0 -ל

 זמני ייבוש

 שעות 0 :בין השכבותייבוש 
 שעות 20 ייבוש סופי:

 .לחות( 01% -מעלות צלזיוס ו 21)בתנאי אקלים של 

 אחסנה

 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש. 20

 אריזות
 ק"ג 20, 0

 


