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מלבין אקרילי
חומר אקרילי – להלבנת גגות
תאור המוצר

"מלבין אקרילי" הינו ציפוי לבן המבוסס על תחליב אקרילי משובח.

מטרת השימוש

מיועד להלבנת ציפויים ביטומניים מנושפים או תחליביים כגון :פלינקוט ,מסטיק
אספלט ויריעות ביטומניות המשמשים לאיטום גגות.

יתרונות

•
•
•

הגנה מפני קרני שמש
מניעת קליטת חום
אדהזיה טובה לכל סוגי הביטומן

מפרט טכני:
משחה לבנה
 4-6שעות )בהתאם לתנאי מזג האוויר(

הופעה
זמן ייבוש

אופן השימוש:
הכנת
השטח

אופן
היישום

אריזה
הערות

הוראות
בטיחות

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים ,אבק ,קליפות
יציקה,פירורי בטון ,שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה .מתכת יש לנקות
משומן או חלודה.
בגג המצופה בביטומן חדש-יש לפזר חול ים בצורה אחידה על פני הציפוי הביטומני
בעודו חם.
בגג המצופה בביטומן ישן – יש להסיר את ההלבנה הקודמת.
ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס ,מברשת ,רולר או מגב.
ערבב היטב את המשחה והוסף  4ליטר מים תוך כדי הערבוב.
יישם שתי שכבות של "מלבין אקריל" בכמות כוללת של כ 300 -גר'/מ"ר.
זמן ההמתנה בין יישום שתי השכבות הוא של כ 4-6 -שעות )בהתאם לתנאי מזג
האוויר(.
דלי  16ק"ג
• אין ליישם מלבין אקרילי על ציפויים עשויים ביטומן רך כגון  45/55ו/או AC-20
או על גג חם.
• אין ליישם מלבין אקרילי בכמות הגדולה מהמומלץ בשכבה אחת.
• האחסון ייעשה במקום קריר ,מוצל ומאוורר.
• בזמן ישום המוצר,יבושו,וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור
המקום.
• מומלץ לנקות כלים וידיים במים וסבון.
• לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות
על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות )  ( MSDSאותו ניתן לקבל בחברת
פזקר בע"מ .
• לא למאכל.
• בזמן השימוש בחומר ,השתמש בציוד מגן אישי )ביגוד מתאים ,כפפות,
משקפי מגן /מגן פנים(.
• רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות .יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות
את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו .כמו כן ,הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת
המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר .על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר ,היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

