
נתונים טכניים

אזהרות והמלצות

12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

~ 0.200 ליטר  למ"ר

זמן יישום: 12  שעות 
כלים:

- מברשת
- רולר

- מכשיר התזה
הכנת התשתית:

מסיסים  ומחומרים  משומנים  נקיה  להיות  התשתית  על 
במים, מוצקה, הומוגנית, יבשה ואינה כפופה לתנועה.

להיות  חייבים  בתשתית  המקדים  התיקון  חומרי  כל 
קודם  צבע  כל  מהתשתית  להסיר  יש  מתאימים.  מחומרים 

ו/או חומרים סינטטיים.
יישום:

- המוצר מוכן לשימוש.
- יש ליישם את המוצר על ידי מברשת בשכבה אחידה. 

ליטר  כ-3     weber.cote silicacover  ל להוסיף  ניתן   -
weber.cote silicacover L בגוון זהה.

- יש להמתין לפחות 12 שעות )ולא יותר מ 72 שעות( לפני 
. weber.cote silicacover יישום

- במקרה שהתשתית היא weber.cem RA30  או
   weber.prim mineral יש להשתמש  weber.cem BL20 

כמקדם סיליקטי בלבד .

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

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

יסוד קושר לחיזוק תשתיות לפני צביעה
weber.prim silicato

מיכל  20 ליטר 

יחסית  ולחות  צלסיוס  מעלות  כ-22  של  בטמפרטורה  חושבו  בטבלה  הזמנים 
של 50% . הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

מיועד  סיליקט,  פוטסיום  מבוסס  קושר  יסוד 
צביעה,  לפני  הספיגה  ומיתון  התשתית  לחיזוק 

ללא פגיעה ביכולת הנשימה.
אין ליישם על:

- תומכים משופעים, לא עקביים או גרגיריים. 
- על צבעים וציפויים מקולפים או מנותקים.

-  משטחים אשר טופלו בציפויים ו/או צבעים 
סינתטיים ו / או סופגים מעט.

מוצר מוכן לשימוש 

צפיפות: 1 קילו / הליטר 
PH: ≤י11

התנגדות לאלקלי: מעולה 
הספגה: טוב 

התנגדות שוק תרמי: טוב מאוד 
מידת הסמיכות: נוזל

30°c  -8° ומתחת לc   טמפרטורה לעבודה: מעל -
- אין ליישם על משטחים רטובים

- אין ליישם בנוכחות קרינת שמש ישירה, או במקרה של גשם.
ב 24  לקרה  סיכון  עם  או  קרה  קפואים,  משטחים  על  ליישם  אין   -

השעות הבאות.
- יש להגן מלכלוך, במידת הצורך יש  לשטוף מיד עם מים. 

- יש להגן על העיניים והידיים במהלך היישום.


