
הכנת התשתית
יש להסיר ביסודיות ולשטוף היטב משטחים 

מתפוררים, מתקלפים, מאובקים, מלוכלכים 
ולא יציבים, עם מים קרים. כאשר המטח נקי 

לחלוטין ניתן להמשיך ביישום. יש להסיר 
KEIM Concrete שאריות שמן באמצעות

Cleaner . במשטחים סופגים, החשופים לפגעי 
 KEIM Silan Primer   מזג האוויר, יש לטפל ב

(המתנה של כ-4 שעות עד יישום שכבה 
 /  (KEIM Concretal-Black ראשונה של

KEIM Silan 100 (המתנה של כ-24 שעות עד 
 KEIM Concretal - יישום שכבה ראשונה של

 .(Black
במשטחים סופגים במיוחד או מתפוררים יש 

.KEIM Concretal-Dilution לטפל עם

יישום
היישום של KEIM Concretal-Black נעשה 

בשתי שכבות עם מינימום המתנה של 12 
שעות ביניהן.

ניתן ליישום באמצעות מברשת, רולר או מכונת 
.Airless

שכבת הבסיס – יש לדלל עם מקסימום 10% 
KEIM Concretal Dilution

שכבה שניה – יש ליישם ללא דילול,
יש להקפיד לערבב היטב את הצבע לפני 

ובמהלך העבודה. אין להוסיף מים או כל חומר 
אחר.

תנאי היישום
טמפרטורת הסביבה והמצע - מעל 5 ומתחת ל 

30 מעלות צלזיוס.
אין למרוח באור שמש ישיר או על משטחים 

שהתחממו, אין ליישם במזג אוויר גשום, או אם 
צפוי גשם.

כיסוי
concretal Black שתי שכבות - 0.4 ק“ג למ"ר

 Concretal-Dilution - כ 0.02  ליטר למ"ר
* שיעור הצריכה מוצע להכוונה בלבד ומשתנה בין משטח 
למשטח ובין תנאי סביבה שונים. שיעור הכיסוי בפועל הנו 

באחריות המיישם בלבד.

KEIM concretal Black

צבע מינרלי סיליקטי לציפוי בשחור אינטנסיבי.
1. תאור המוצר:

מפרט טכני

2. שימושים:

3. תכונות המוצר:

4. יישום:

אידיאלי לצביעה דקורטיבית של כל משטח 
מינרלי, פנימי וחיצוני. האסתטיקה המיוחדת 

מתקבלת משימוש בפיגמנט שחור ייחודי. מגן 
מפגעי מזג האוויר, עמיד באור, יציב בפני קרני 

UV ומדגיש את היופי הטבעי של הבטון.

- יישום רב תכליתי
UV יציב בפני קרני -

- עמידות גבוהה בפני בליה 
- גימור מאט
- בלתי דליק

- אלקלי
- עבירות גבוהה לאדי מים

- דוחה מים
- עמיד בפני חזזית ועובש

נתונים טכניים:
צפיפות: כ 1.55-1.65 גרם / ס"מ 3

sd = 0.01m :התנגדות לפיזור אדים
A1 :יציבות צבע

עובי שכבה יבשה 100-150 מיקרומטר
(שני שכבות למשטח חלק)

תוכן אורגני <5%

גוונים: 
שחור אינטנסיבי ב-5 גוונים

 Purity —
 Forest —

 Pearl —
 Eclipse —
Aurora —



 

KEIM concretal Black

ניקוי: יש לנקות היטב עם מים מיד עם תום 
השימוש.

משווק ע“י פרסקו צבעים בע“מ

מפרט טכני

5. ניקוי:

5kg / 18kg פח

כ-12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

6. אריזה:

7. אחסנה:

קוד פסולת EC מספר 08 01 12. יש לרוקן את 
כל השאריות מהמכלים לפני מיחזור.

8. פסולת:

9. בטיחות:

GISBAU / GISCODE: BSW 10 קוד מוצר של
יש לכסות שטח שאינו מיועד לצביעה, במיוחד 

זכוכית, אבן טבעית, קרמיקה וכיוב'
יש להגן על העיניים והעור מפני התזות. יש 

להרחיק מהישג ידם של ילדים.
EC יש לעיין בגיליון נתוני הבטיחות בחומרים

הערכים והתכונות המוצהרים במפרט, הם 
תוצאה של עבודות פיתוח נרחבות וניסיון 

מעשי. ההמלצות שלנו ליישום, בין אם ניתנות 
בעל פה או בכתב, נועדו לספק סיוע בבחירת 
מוצרים ואינם יוצרים קשר חוזי. במיוחד אינם 

פוטרים את הרוכשים והמיישמים של המוצרים 
שלנו מחובת הבדיקה בעצמם, בזהירות, 

להתאמת המוצרים שלנו עבור היישום המיועד. 
יש לעמוד בתקני התעשייה הבנייתיים הסטנדר־

טיים. אנו שומרים על הזכות לבצע שינויים 
לשיפור המוצרים או דרך היישום. מהדורה זו 

מחליפה את כל המהדורות הקודמות.

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


