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סילר דו רכיבי שקוף

ציפוי דו רכיבי, שקוף לאיטום והגנה על משטחים סופגים מפני רטיבות והכתמה [סילר].

תכונות:
מיוצר על בסיס פלסטיק נוזלי בתפזורת מדללים אשר חודרים לתשתית ויוצרים איטום מחזק לתשתית (עמיד שחיקה),

אשר דוחה מים, אבק וכתמים לאורך שנים - עמיד בפני קרני שמש
הסילר מעלה את גוון פני השטח המטופל בשכבה אחת דקה והופך את התשתית למבריקה ב- 2שכבות.

SLP

ניתן ליישום על תשתית:

אריזה

שליכט צבעוני
 Smart Stone אריחים גמישים

אריחים סופגים
מתכת, פלסטיק

מיקרוטופינג, בטון יצוק, קירות ועוד...

להגנה מפני:
הכתמה

כלורידים
מים וקורוזיה

קרבונציה
אבק, לכלוך ועוד...

יש לדאוג ולהגן על תשתיות באינן סופגות כדוגמתטמפ’ ניתנת ליישום
חלונות או אלומיניום ולהרחיק כלי רכב בסביבת
ביצוע העבודה, להרחיק מהישג ידם של ילדים.

5°-35°
דקות60-120ייבוש ראשוני

חודשים6אחסון (זמן מדף)
ג’ למ”ר בהתאם לתשתית100-200תצרוכת אופיינית (יבשה)

התזה\מברשת\רולק יישומים

החומר דליק בצורה נוזלית ולכן יש לנקוט אמצעי
זהירות כמו בשימוש החומרים מתלקחים.

שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות,
נשמיות ומשקפי מגן המתאימים לעבודה עם

נוזלים במידה והחומר בא במגע עם העיניים יש
לשטוף בהרבה מים.

בשימוש בחומרי ניקיון יש לבדוק בפינה נסתרת
שלא פוגעים במוצר.

אחוז מוצקים גבוה, אוטם ודוחה מים לשנים.

טרם ביצוע העבודה, ניתן לפנות לנציגי
החברה לקבלת הנחיות.

צבע מבריק בשכבה 2.
מונע רטיבות והתפתחות של עובש ופטריות.

מחזק את התשתית מפגיעה מכנית.
עמיד בתנאי אקלים קשים ובפני אלקלאיות.

גמיש לתנועות המבנה, מעל 150% התארכות.
ניתן לנקות את הציפוי בעזרת קיטור/חומרי ניקיון.
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יש ליישם את החומר על גבי תשתית נקייה מכל לכלוך , אבק ,או שומן.

הוראות יישום:

במידה ויש צורך לשטוף את התשתית (כמו בסביבה ימית), יש להמתין לייבוש מלא
לפני יישום החומר, (מופעל ע”י לחות).

היישום יתבצע בעזרת רולר, מברשת או התזה (מותאם לסולבנט) וזאת עד להספגה
מלאה של החומר.

 A יש לערבב 3 חלקי.B1 לדוגמא: 15 ליטרעם חלק A.B ליטר+ 5
יש לערבב היטב למשך 3 דקות במהירות נמוכה ולמרוח בעזרת כלים נקיים

על תשתית נקייה.
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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 9001

הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה
ISO


