
אחסון וחיי מדף

אזהרות והמלצות
המוצר מבוסס על אטיל סיליקט, המשמש 

לחיזוק, שיקום והגנה על תשתיות 
מינרליות שסובלים  משחיקה מכאנית, 

כימית וביולוגית. כמו כן, התגבשות מלחים 
  CONSOLIDATOR OH .ורטיבות
גורם לריאקציה כימית זריזה בין החומר 

והלחות הקיימת בתשתית ובאוויר, והופך 
אותו לג'ל סיליקה אמורפית המחבר בין 

החלקיקים החופשיים וכתוצאה מכך 
מקדם חיזוק משמעותי של האבן. 

ניתן ליישום על כל סוגי התשתיות 
המינרליות למטרות הקשחת התשתית 
והגדלת עמידותה מפני שחיקה ובלייה. 

חיזוק התשתית והגדלת עמידותה מפני 
שחיקה. שיקום תשתיות פגועות, מזעור 
נזקי בלייה, שיפור ושדרוג עמידות של 

תשתיות אבן לבנים וכדומה.  
יכולת חדירה גבוהה לתשתית יבשה – אינו 
מושך אבק או לכלוך, אינו מכיל מרכיבים 
המזיקים לבניין ולאבן, משפר את ההגנה 

מפני חומצות ותנאי סביבה, מפחית 
ספיגות נימית, מאפשר מעבר אדי מים.
 התצרוכת ml 500-160  למטר. (2-6 
מ"ר לליטר בהספגה מלאה( התצרוכת 

עלולה להשתנות בהתאם לדרגת ספיגות 
התשתית וסוגה, שיטות היישום, תנאי 

הסביבה ועוד. 

יישום
תנאים ליישום: 

טמפ' תשתית והסביבה: מינימום 5°c  -, מקסימום 30°, 
תנאים אופטימאליים: °10-°20.

יש ליישם את החומר כאשר התשתית יבשה לחלוטין 
ומאפשרת הספגה מלאה של החומר .אין ליישם את 
החומר תחת שמש ישירה .במידה וצפוי לרדת גשם 

במהלך 72 השעות שלאחר ו/או בסמוך ליישום- אין 
ליישם את המוצר. 

יש להגן על כל האלמנטים מסביב לאזור המטופל 
אלומיניום, זכוכית וכדומה.

החומר מוכן לשימוש, ואין לדללו.

הכנת התשתית: יש להסיר את כל החלקים הרופפים 
מהתשתית,  על התשתית להיות יבשה לחלוטין.

יישום: 
יש ליישם  את החומר ישירות ע"ג התשתית באמצעות 
מרססת. להספיג את התשתית בצורה יסודית  ומלאה  
גם באמצעות מברשת או רולר. יש לחזור על הפעולה 
שלוש פעמים, חצי שעה בין שכבות בשיטת 'רטוב על 

רטוב' עד הספגה מלאה.

מומלץ לבדוק מראש את השפעת החומר על הגוון של 
התשתית.  שינוי גוון שנגרם על ידי החומר, ניתן להסיר 

על ידי ניגוב התשתית בספירט לבן לאחר הספגה מלאה 
של האבן וסיום הטיפול במוצר.  

בחלוף 14 יום מגמר היישום ניתן ליישם את הטיח.
בחלוף שבועיים מסיום ישום הטיח ניתן לצבוע את 

התשתית בצבעים מבוססי סילוקסאן ובצבעים 
מינראליים.  

התגבשות מלאה מושגת בממוצע תוך 4 שבועות בהתאם 
לרמת הלחות באוויר ובתשתית. 

אחסון  וחיי מדף :  12 חודשים מיום הייצור כאשר 
החומר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 

30°c 5°-c באריזתו המקורית כאשר היא סגורה 
ואטומה. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה. יש לסגור 

היטב אריזות שנפתחו.  לאחר הפתיחה יש ליישם 
בהקדם האפשרי. 

יש להימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. בעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן 
ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. המוצר דליק, יש לאחסן הרחק ממקור חום ואש. חובה לאחסן את המוצר בתנאים מתאימים בהתאם לתקנות המשרד לאיכות 
הסביבה בדבר אחסנה של חומרים מסוכנים ודליקים. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. במגע עם העור יש לשטוף את האזור במים רבים .במגע עם 

העיניים יש לשטוף את העין במשך כ- 15 דקות עם מים. 

 OH קונסולידטור
מאחד המשמש לחיזוק, שיקום והגנה על תשתיות מינרליות,  מבוסס על אטיל סיליקט 


