
KEIM Granital

צבע דוחה מים על בסיס סיליקט לקירות 
חיצוניים. מכיל מעט מאד פיגמנטים 

אנאורגאניים ופילרים מינרליים.

1. תאור המוצר:

מפרט טכני

2. שימושים:

3. תכונות המוצר:

4. יישום:
הכנת המשטח:

* על התשתית להיות נקייה, אחידה וסופגת. יש 
להסיר שכבות צבע ישנות ומתקלפות.

שכבות אורגניות יציבות כגון צבעים אקריליים 
  KIEM Contact-plus וכדומה  יש לצבוע  ב

כשכבה קושרת.
יישום:

 KIEM Granital שכבה ראשונה: יש לדלל את
ביחס של עד 20% עם  KIEM Fixativ  או 

KIEM Spezial-Fixativ . יחס הדילול בהתאם 
לרמת הספיגה של משטח העבודה. מומלץ 

להשתמש 
מברשת או ברולר . יש להמתין לפחות 12 

שעות בין שכבה לשכבה.

שכבה שנייה : KIEM Granital לא מדולל. 
מומלץ להשתמש מברשת או ברולר .

 KIEM Granital Grob ניתן להשתמש ב
כשכבת בסיס על מנת לאזן הבדלים 

בטקסטורה ו / או למלא סדקים דקים במשטח.

KIEM Granital מתאים ליישום על כל סוגי 
התשתיות המינראליות. מתאים לשימוש על גבי 

תשתיות ישנות וחדשות. ניתן לשילוב עם 
חומרים אחרים ממערכת הגרניטל על מנת 

להגיע לתוצאות מגוונות.

KIEM Granital מתאים ליישום על כל סוגי 
התשתיות המינראליות. מתאים לשימוש על גבי 

תשתיות ישנות וחדשות. ניתן לשילוב עם 
חומרים אחרים ממערכת הגרניטל על מנת 

להגיע לתוצאות מגוונות.

*במקרה של תשתית בעלת כושר ספיגה גבוה 
 KIEM או חולית, יש ליישם על  התשתית

Spezial-Fixativ מדולל ביחס של 1:1 או 1:2 
עם מים

*בתנאי לחות קיצוניים ופגעי מזג האויר. מומלץ 
לטפל בתשתית בעזרת KIEM Silangrund על   

מנת לשפר את העמידות בפני תנאי לחות 
קיצוניים ופגעי מזג האוויר.

אין ליישם ישירות על גבי חומרים אקריליים. 
אין ליישם בטמפרטורה של פחות מ 5 מעלות 

צלסיוס.
אין ליישם בתנאים של שמש ישירה או תשתית 

חמה מהשמש.
יש להגן על המשטח הצבוע משמש ישירה, רוח 

או גשם תוך כדי ולאחר היישום.
ייבוש: יש להמתין לפחות 12 שעות בין שכבה 

לשכבה.
כושר כיסוי:  כ 0.35 ק"ג למ"ר בשתי שכבות

כושר הכיסוי מחושב על פי עבודה מקצועית על 
משטח מוכן ומטופל ויכול להשתנות משמעותית 

על פי התנאים בשטח ושיטת היישום.
אריזה: מיכלים של 5, 25 ק"ג

אחסנה:  עד 12 חודשים באריזה שלא נפתחה 
במקום קריר. יש להגן מחום ומשמש ישירה.

5. אזהרות:



 

KEIM Granital

25 ק“ג

כ-12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

KIEM Granital הינו צבע מבוסס סיליקט עם 
קושר מסוג פוטסיום סיליקט והינו בעל אורך 

חיים ארוך ביותר לקירות חיצוניים. הצבע מעניק 
כיסוי מושלם, אינו מצהיב ומכיל כמות קטנה 

ביותר של פיגמנטים אנאורגאניים. הצבע מעניק 
שכבת הגנה מצוינת בפני נזקי מזג האוויר.

• גימור מינראלי מט.
• לא דליק

• עמיד בחום
• יציב

• בעל התנגדות UV בכל החומרים.
• עמיד בפני פגעי מזג האויר

• עמיד בפני אדים תעשייתיים וגשם חומצי.
• דוחה מים

• בעל כושר מעבר אדי מים גבוה במיוחד.
• מגן מפני פטריות ועובש 

• ידידותי לסביבה – אינו מכיל סולבנטים או 
חומרים משמרים

• ניתן ליישום בקלות בעזרת מברשת
• חסכוני מאד מבחינת צריכה

g/cm3 1.45 משקל החומר 
A1 יציבות החומר 

(V ≥ 2000 g/(m2 · d יכולת אידוי 
sd ≤ 0.01 m עובי שכבת האוויר 

 w < 0.1 (24 שעות) שעור עבירות אדי מים
(kg/(m2 · h0.5

גוונים:  לבן, מניפת קיים. יש לגוון את המוצר רק 
. KEIM בעזרת מוצרי

50 מ“ר לאריזה/ב- 2 שכבות

משווק ע“י פרסקו צבעים בע“מ

מפרט טכני

8. אריזה:6. נתונים טכניים:

9. אחסנה:

10. בטיחות:

7. כושר כיסוי:

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ 
לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. 

במקרה  של מגע בין החומר  לעיניים יש לשטוף 
היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה 
מהידית.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י היצרן.
אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת 

כתיבת מפרטי עבודה ספציפית.
כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על 
בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה 

ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש 
זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת.
אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על 

המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או 

לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

Showroom - Shim’on ben shatakh  2, Tel aviv-Yafo   
Factory -  Mefalsim D.N Hof Ashkelon  79160

 03-6826562
08-6723424

2, יפו - תל אביב אולם תצוגה  שמעון בן שטח 
מפעל ייצור  קיבוץ מפלסים, ד.נ חוף אשקלון 79160

office@frescocolors.com
www.frescocolors.co.il


