
החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע 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 פרסקו. 
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 המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

צביעת מבני בטון חשוף, צביעת טיח 
צמנטי, צביעת בתי מגורים צמודי קרקע 

ורבי קומות, צביעת גשרים, צביעת מבנים 
בסביבה ימית, לתשתיות: מנהרות, ארובות, 

תעלות ועוד, צביעת מבנים הנתונים 
לתזוזה וסדיקה

- אסטתי
- מבחר גוונים בלתי מוגבל

- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- עמיד בקרבונציה ומלחים

- הידבקות מצויינת לתשתיות בטון
UV עמידות מוחלטת ב -

- מאפשר נשימת הקירות
- חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה

- גמיש ובעל כושר גישור סדקים
- אינו רעיל, על בסיס מים

.RH 85% מקסימום ,C ° 30 עד C ° 5 + טמפרטורת פעולה
לאסוף את החומר הדרוש אצווה אחת.

שמור על מוצרים אטומים הרחק כפור וחום חזק.
אל תשנה את המוצר על ידי הוספת צבעים.

הגן מלכלוך. שטפו את הכלים במים לפני שהמוצר מתקשה.
יש להשתמש פריימר ייעודי.

אין להחיל על משטחים אופקיים.
אין להחיל בנוכחות קרינה ישירה, או במקרה של רוח או 

גשם כבד או גשם צפוי.
אין ליישם על מצעים טריים או בנוכחות של לחות, רטיבות, 

הפשרה או בסיכון לכפור ב 24 שעות שלאחר היישום.
עבור משטחים גדולים, לבצע הפרשה להפסקות מתאימות 

ליד המפרקים או downpipes או ליצור קיצוצים טכניים 
מתאימים.

היבט כרומטי יכול להשתנות בהתאם ספיגת המצע ואת 
התנאים הסביבתיים: הימנע יישום על אחיד, רטוב או מצעים 

חמים מדי.

אזהרות והמלצות

יישום
תשתית 

על התשתית להיות מטופלת ע"י פריימר מסוג  
weber.prim RA13 (ניתן לישום  על גבי מלט סיד),

בטון, בטון או לוחות מלט סיבים.
פלסטיק ישן או צבעים כל עוד הם דבקים היטב לאחר 

 weber.prim במקום) weber.prim RS12-A היישום של
(RA13

גילוח חמושים (טווח webertherm AP60) במערכות 
בידוד תרמי (טווח weber.therm). במקרה של יישום 
 IR> מערכות "מעיל" הוא הציע להשתמש בצבעים עם

.30
 הכנת התשתית 

התשתית  חייבת להיות יציבה , ללא שומנים וחומרים  
מסיסים במים, מוצק, כל תיקונים חייבים להתאים לסוג 

החומר הקיים. 
יש ליישם פריימר weber.prim RA13  לפחות 12 שעות 
לפני היישום של weber.cote Flexcover L התשתית 

חייבת להיות נקיה ויציבה ללא קילופי צבע וכד' או 
שאריות של צבעים ישנים או ציפויים ישנים שלא יציבים 

יישום
לדלל את המוצר עם מים נקיים: 

יש לדלל את הצבע בשכבה הראשונה בכ30%-20% 
הדילול יעשה  על פי ספיגת התשתית.

ישום של שתי שכבות  עם מברשת או רולר, עם זמן 
המתנה בין 1 ל 2 יד של לפחות שש שעות. 

על משטחים לא אחידים מאוד, יש ליישם שלוש שכבות 
זמן יבוש בן שכבה לשכבה כ-שש שעות לפחות. 

חד רכיבי מוכן לשימוש
 אקולוגי (ידידותי לסביבה, אינו פולט גזים רעילים ו/או 

ריח ואינו מכיל סולבנטים).

בעל יכולת גישור סדקים 1.0 (> A1 Class מ"מ) לפי 
תקן שיקום בטונים EN 1504) בהתאם לעובי הצבע). 

 UV עמידות מוחלטת בפני דהיית צבע ואיבוד תכונות ב
למשך שנים רבות. 

יעילות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים כגון: סביבות ימיות, 
תעשייתיות וכד'. 

אינו חדיר לנוזלים אך מאפשר נשימת הקירות. 
עמידות והגנה גבוהה לברזל הזיון ולמבנה בפני 

קרבונציה וחדירת כלורידים.
קשת גוונים רחבה לבחירה. 

עמידות בשחיקה לניקוי רב פעמי. 
מניעה של חלחול מים והצטברות לחות בבטון לפי 1 

  .EN 9-1504 תקן PRINCIPLE
בקרה ומניעה של לחות בבטון לפי PRINCIPLE 2 תקן 

. EN 5-1504
מונע היווצרות עובש ופטרת. 

עומד בתקן הגרמני לשימוש במיסעות כלי רכב בכבישים 
(מדרכות ובטונים).

מפחית משמעותית את הסיכוי להצטברות לכלוך ואבק 
על גביי הצבע.  טיקסוטרופי – מתאים לשימוש על 
קירות ותקרות.  זמן מדף ארוך – 24 חודשים מיום 

הייצור. עמיד בטמפרטורות נמוכות במיוחד. ניתן ליישום 
ב c̊8 ונשאר גמיש גם ב c̊20. -  תכולת מוצקים גבוהה.  

אקונומי ואטרקטיבי לשימוש

הגנה וצביעה  של משטחים חיצוניים ופנימיים  בעל 
גישור על סדקים או סדקים זעירים שאינם גבוהים מ 

0.5- מ"מ ו / או כפופים לעיוות קל, מגן על הבטון 
מתופעות קרבונציה 

19 ק“ג למ“ר לעובי 1 ס“מ

שק של 25 ק“ג

22
50%

צבע אלסטומרי מבוסס מים, לצביעה והגנה מפני 
התפחמות בטון

weber.cote flexcover R / L


