קיר פז 258/3-12/09 :
עמוד  1מתוך 1

קיר פז
חומר אטימה שקוף דוחה מים מקירות וממשטחים
תאור המוצר
מטרות השימוש
יתרונות

קיר פז – חומר אטימה שקוף דוחה מים מקירות וממשטחים ,מיושם בהתזה או בהברשה.
מונע ספיגת מים לסוגים שונים של קירות חיצוניים ישנים וחדשים :בטון ,אבן מלאכותית
וטבעית ,לבני סיליקאט ,כל סוגי הטיח ,גימורי שפריץ וטקסטורה ,רעפים )חרס ,בטון( ועוד.
 הגנת על קירות מפני לחות למשך שנים רבות,אינו מתקלה בשמש.
 מראה שקוף לחלוטין השומר על הגוון המקורי של פני השטח ללא דהייה או הכתמה. בעל כושר חדירה ודחית מים מעולה ,מגן מפני חדירת מים נימית. נושם ומאפשר יציאת אדי מים מתוך הבניין. ייבוש מהיר. קל לשימוש. התאמה טובה לפני שטח רבים. פעיל גם על משטחים לחים -עמיד בסביבה בסיסית חזקה.

מפרט טכני
הופעה
כיסוי מומלץ

תמיסה שקופה
 400- 125מ"ל למ"ר על פי פני השטח

אופן השימוש:
אופן השימוש

אריזה
הערות

הוראות בטיחות

ניתן ליישום באמצעות מברשת או בהתזה.
 נקה היטב את השטח מאבק ,לכלוך ,שומן ,צבע ישן ,סדקים וחלקים רופפים או כלחומר זר אחר.
 מלא סדקים וחורים. יישם את החומר מתחתית הקיר כלפי מעלה. מומלץ ליישם שתי שכבות בהפרש של כ 30 -דקות .המתן לספיגה מלאה של השכבההראשונה.
 יש להמתין  48שעות לפני צביעה בצבע פלסטי או אקרילי.כמות מומלצת ליישום על תשתית:
טיח – כ 400 -מ"ל למ"ר בהתזה בשתי שכבות
אבן – כ 150-200 -מ"ל למ"ר בהתזה בשתי שכבות.
שיש –  100-150מ"ל למ"ר בהתזה בשתי שכבות.
הכמות למ"ר עשויה להשתנות ותלויה בספיגת חומר על גבי התשתית.
גלון מתכת מרובע  3.7ליטר  /קופסא  1ליטר  /פח  17ליטר
 ניקוי הכלים יעשה מיד לאחר השימוש בטרפנטין מינרלי מתוצרת "פזקר". אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בזמן ישום המוצר,יבושו ,וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים. לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תוויתהמוצר ובגיליון הבטיחות )  ( MSDSאותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.
 לא למאכל הרחק ממקורות חום ) .( S15 הרחק ממקור הצתה  -העישון אסור ) .( S16 השתמש בביגוד מגן ,כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים ) .( S36/37/39 -מנע שחרור לסביבה :התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות ) .( S61

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.

