
טמפרטורה  בסביבת  שנערכו  מעבדה  ניסויי  על  מבוססים  אלה  ערכים 
בה  הסביבה  לתנאי  בהתאם  ניכרת  במידה  להשנות  עשויים  והם  מבוקרת 

מיושם החומר.

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר 
היטב  לשטוף  יש  לעיניים  החומר   בין  מגע  של  במקרה   היטב.  המקום  את 
ולא  היטב  סגורה  האריזה  לשמור  יש  רפואי.  לייעוץ  ולפנות  זורמים  במים 
לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים 
בעת  לייעוץ  תחליף  הנ”ל  בהמלצות  לראות  אין  פרסקו.  ע”י  הומלצו  שלא 
על  מבוססים  כאן,  המובאים  הנתונים  כל  ספציפית.  עבודה  מפרטי  כתיבת 
בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם 
על  היא  אחריותנו  מרומזת.  או  מפורשת  כללית,  כאחריות  זאת  לפרש  אין 
שומרים  אנו  לצרכיו.  ההתאמה  לבדוק  המשתמש  על  בלבד,  המוצר  איכות 

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

נתונים טכניים

12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.
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הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ- 22 מעלות צלסיוס. יש להתאים את חישוב הזמנים 
לתנאי האקלים במקום.

הכנות: על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר 
אחר  חומר  וכל  שמן  כתמי  לכלוך,  ולנקות  רופפים  חלקים 
מהמשטח. על משטחים סופגים או משטחים החשופים לתנאי 
יש  וובר.  מתוצרת  פריימר  קודם  ליישם  יש  קשים,  אוויר  מזג 

להמתין בין 4 ל- 24 שעות ייבוש לפני יישום הצבע.
 weber cote silica cover יישום: יש ליישם שתי שכבות של

L בעזרת מברשת או רולר. 
שכבת ראשונה - יש לדלל בכ- 10-20% במים. יש לערבב את 

היטב לפני השימוש. 
שכבה שניה – יש לדלל במידת הצורך עד 10% במים וליישם 

בעזרת מברשת או רולר. המשטח יקבל מראה מט מינראלי. 
של 5-35  בטמפרטורה  החומרים  את  ליישם  יש  יישום:  תנאי 
מעלות צלסיוס ולא מעל 80% לחות. יש ליישם רק במזג אויר 
יבש. אין ליישם בשמש ישירה או רוח חזקה. לאחר היישום יש 
להגן על המשטח מפני ייבוש מהיר מדי. זמני ייבוש: לפחות 12 

שעות בין השכבות. יש לנקות עם מים מיד לאחר השימוש 

צבע מינראלי על בסיס סיליקט מיועד במיוחד 
לצביעת מבנים בעלי ערך היסטורי ועתיקות. 
פנימיים.  או  חיצוניים  קירות   על  ליישם  ניתן 
של  אוטנטי  מראה  על  שומר  במוצר  השימוש 

המבנה תוך שמירה על טקסטורת המשטח 

סיליקה,  של  תערובת  הוא  הקושר  החומר  קושרים:  חומרים 
פוטסיום סילקט

g/cm3 1.20 : צפיפות החומר •
 sd(H2O) = 0.02 m :מעבר אדי מים •
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צבע מינראלי על בסיס סיליקט 

תכונות מיוחדות
ניתן ליישום על משטחים צבועים  או על טיח שחור 

ישירות, גימור הנדסה אזרחית.


