Superacrosil 461
ציפוי סילקוני שקוף לאיטום והגנה על משטחים סופגים מפני רטיבות והכתמה ]סילר[.
מיוצר על בסיס פולימרים סינטטיים מיוחדים ופוליסילוקסאן בתפזורת מדללים אשר חודרים
.לתשתית ויוצרים איטום נושם לתשתית  ,אשר דוחה מים וזאת לשנים .
הסילר אינו משנה את גוון ופני השטח המטופל.

-

ניתן ליישום על תשתית:

-

בטון יצוק ,אדריכלי
אבן
אריחים
רעפים ,קירות ועוד...

אריזה

 - 200 / 18 / 5 / 1ליטר

טמפ‘ ניתנת ליישום

5°-35°

ייבוש ראשוני

עד  30דקות

אחסון )זמן מדף(

 6חודשים

תצרוכת אופיינית )יבשה(

 100-400ג‘ למ“ר בהתאם לתשתית

יישומים

התזה\מברשת\רולק

יתרונות:

 אינו משנה את גוון התשתית. מונע רטיבות והתפתחות של עובש ופטריות כתוצאה מכך. חומר נושם המאפשר מעבר אדים. עמיד בתנאי אקלים קשים ובפני אלקלאיות.אוטם ודוחה מים לשנים.

להגנה מפני:

הכתמה
כלורידים
מים
קרבונציה
אבק

יש לדאוג ולהגן על תשתיות שאינן סופגות
כדוגמת חלונות או אלומיניום ולהרחיק כלי רכב
בסביבת ביצוע העבודה ,להרחיק מהשיג ידם
של ילדים.
החומר דליק ולכן יש לנקוט אמצעי זהירות
כמו בשימוש בחומרים מתלקחים.
שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות
ומשקפי מגן מתאימים .במידה והחומר בא במגע
עם העיניים יש לשטוף בהרבה מים.
טרם ביצוע העבודה ,ניתן לפנות לנציגי החברה
לקבלת הנחיות.

טרם ביצוע העבודה ,ניתן לפנות לנציגי
החברה לקבלת הנחיות.

חומר דליק

הוראות יישום:

 היישום יתבצע בעזרת רולר מברשת או התזה וזאת עד להספגה מלאה של החומר במידה ומיישמים בשתי שכבות ,תיושם השכבה השנייה לפני ייבושה של זו הראשונה,זמן היישום האמור לעיל הינו לא יותר מ 30 -דק' מסיום השכבה הראשונה
יש ליישם את החומר על גבי תשתית נקייה מכל לכלוך  ,אבק ,או שומן

במידה ויש צורך לשטוף את התשתית )כמו בסביבה ימית לדוגמא( ,יש להמתין לייבוש מלא לפני יישום החומר

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה .מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן
ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים .במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי ISO 9001
הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה
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