
WEBER.FLOOR DESIGN
WEBER.FLOOR protect

WEBER.FLOOR 4712
WEBER.FLOOR 4716

יתרונות המוצר
עמידות גבוהה לכתמים

ָאִטימות
עמידות גבוהה בפני שחיקה

weber.floor protect
מגן על רצפות דקורטיביות. דו רכיבי, מתאים במיוחד עבור גמר רצפות דקורטיביות 

 weber.floor design מסוג

שימושים

מארז המכיל:
weber.floor protect prim לשכבה ראשונה - מיכל 2.5 ליטר של

.weber.floor protect comp מיכל 2 ליטר של - A
weber.floor protect comp. B מיכל 0.5 ליטר של - B

C+ 25°C 5° + חיי מדף: 12 חודשים באריזה סגורה, במקום יבש ובטמפרטורה בין
כושר כיסוי:

- 1 מארז: 50 מ"ר במקרה של יישום שכבה אחת ( במקום המיועד למגורים)
- 1 מארז: 35 מ"ר במקרה של יישום 2 שכבות (באיזורים מסחריים, ציבוריים 

ובאיזורים עם תנועת הולכי רגל כבדה).

- עמידות כימית גבוהה במגע עם חומרים אגרסיביים
- עמידות גבוהה לכתמים
- עמידות בשחיקה גבוהה

- קל ומהיר ליישם עם רולר מיקרופייבר קצר שיער (רצוי בין 8-10 מ"מ)
- Giscode: W3 / DD (קוד מוצר לטיפול משטח)

- גימור מט

נתוני אריזה

תכונות עיקריות

תכונות
יבוש לאחר 24 שעות 

תנועה רגילה: יש להמתין כשבוע
- זמנים אלה מחושבים לפי 23°C ו 50% לחות 

כלים
רולר מיקרופייבר קצר שיער (אורך שיער מינימום 6 מ"מ - מקסימום 12 מ"מ, 

רצוי 8-10 מ"מ)

הכנת תשתית
הכנת שטח ופרימר: 

הערה: יש להקפיד על הגנה נאותה על הנעליים (למשל, כיסויי פלסטיק) לפני 
טיפול פני השטח.

הסרת אבק דק:
יש לנקות את השטח עם בד מיקרופייבר ומברשת קרצוף כדי להבטיח כי אפילו 

החלקיקים הקטנים יוסרו. הרצפה נטולת האבק מוכנה כעת ליישום.
יישום 1:

יש ליישם את הפריימר weber.floor protect ללא דילול בצורה של שתי וערב. 
הגמר המורכב משני רכיבים: weber.floor protect חלק א‘ וחלק ב‘ המעורבבים 

יחד. יש לנער את אריזת הפריימר, לשפוך את התוכן לתוך מיכל גדול. עדיף 
ליישם את הפריימר עם גליל קטן, באופן שווה בפינות ולאורך הקצוות.

יישום:
השתמש בגליל בינוני או רחב כדי לפזר באופן שווה את הפריימר על פני השטח 
כולו. רצוי להתחיל מהקיר עם החלונות ולנוע אחורה על ידי מריחה ברולר לשני 
הצדדים. יש תמיד לעבוד טרי על טרי ולהימנע מהיווצרות של "שלוליות". לפני 

שתמשיך לשלב הבא, יש לאפשר ייבוש של כשעתיים.

יישום 2:
יישום שכבת ההגנה באופן כללי

בבתים פרטיים, יש ליישם שכבת הגנה על שכבת ה weber.floor  עבור רצפות 
הכפופות לבלאי גדול יותר, מומלץ להשתמש בשתי שכבות.

B -ו A תערובת של רכיבים
יש לנער את האריזות היטב. האריזות מוכנות ביחס הנכון, במקרה של שימוש 
במוצר כולו, יש לערבב את כל התכולה. במקרה של שימוש חלקי יש להקפיד 
על היחס. מערבבים היטב ומניחים לתערובת לנוח 10 דקות, על מנת לאפשר 

לשני המרכיבים להגיב זה עם זה.

יישום שכבת מגן ליד הקצוות
יש להתחיל לעבוד מהצד של החדר שבו האור מגיע באמצעות רולר קטן.

אופן היישום:
יש למרוח את פני השטח באמצעות רולר גדול. התחל מהקיר עם החלונות וסוג 
לאחור תוך כדי מריחת החומר. יש לעבוד תמיד טרי על טרי ולהימנע היווצרות 
של "שלוליות". זמן הייבוש של שכבת המגן הוא כ 2 שעות (אין לדרוך בשלב 

זה) לא מומלץ לעלות על הרצפה עד 12 שעות!

שכבה אופציונלית שנייה (מומלץ עבור אזורים שאינם למגורים)
הנח לשכבה הראשונה להתייבש כשעתיים, חזור על הנוהל להגנה על הקצוות 

ועל הרצפה כולה. כמו קודם, יש להתחיל מן הקצוות ולאחר מכן  בשאר השטח. 
לאחר היישום השני,  ניתן לדרוך בזהירות לאחר כ 12 שעות.

התוצאה הסופית
weber.floor protect מאפשר ליצור שכבת מגן עמידה במיוחד לשחיקה; מגנה 

על הרצפה מפני כתמים ומקלה על הניקיון. עם זאת, מומלץ להגן על אזורים 
תחת כיסאות, שולחנות ורהיטים אחרים, כדי למנוע גירוד משטח הרצפה 

המצופה. לא משנה את המראה החומרי של weber floor design, ושומר על 
האפקט המעונן.

יישום

weber.floor protect  משמש להגנה על רצפות בטון אדריכלי פנימי, בעל 
תכונת אנטי כתם ואנטי אבק (בתנאי שהם אינם נתונים ללחץ מכני גבוה).
weber.floor protect משמש להגנה על כל סוגי רצפות הבטון האדריכלי.
weber.floor protect מציעה הגנה מתמשכת ויוצרת שכבה עמידה מאוד, 

מקטינה הצטברות לכלוך , מה שהופך את ניקוי הרצפה לקל במיוחד.

- החל עם רולר בשתי שכבות צולבות דקות. מומלץ ליישם את השכבה 
הראשונה בניצב לחלונות או דלתות ובתאורה אחורית כדי לתקן פגמים 

אפשריים ביישום.
- אין לדלל במים או ממיסים

- אל תחכו יותר משעתיים בין היישום של weber.floor protect A  ו- 
.weber.floor protect B

- אין לישם על רצפות אנטי סטטי.
- ישם את  weber.floor protect עם כפפות להגנה.

אזהרות והמלצות


