אנטיקו
שליכט מינרלי צבעוני
תיאור המוצר :
אנטיקו שליכט צבעוני על בסיס סיד בור ,לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים :
• אנטיקו הוא שליכט צבעוני בעל מרקם ייחודי הדומה לאבן טבעית ,המאפשר ליצור מרקמים דקורטיביים שונים ברמות
ברק משתנות .אנטיקו הוא בעל כושר נשימה גבוה ועמידות בפני רטיבות.

תכונות :
• יצירת אפקטים וטקסטורות מיוחדות.
• ליישום בשתי שכבות.
• מתאים כבסיס לסיליקון וואש.
• אטום למים ונושם.
• כושר הדבקה מעולה ונוח לעבודה.
• עמידות טובה מאוד ב UV-ואינו רעיל.

הוראות יישום:

• על שטח היישום להיות נקי מאבק ,לכלוך ,שמנים ושכבות רופפות .אין ליישם על גבי קירות רטובים.
• על גבי טיח שחור/שליכט לבן :יש לשטוף את הקיר מאבק ולכלוך 24 ,שעות לפני היישום וליישם ישירות על גבי הטיח
השחור/שליכט לבן.
קירות חיצוניים:
• יישום על גבי תשתית חדשה (בטון ,גבס וכדומה) :לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות) ,יש ליישם "יסוד
מקשר" .יישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן ,קירות משופצים ,מתוקנים וכדומה) :יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים .לאחר
מכן ,יש ליישם "יסוד לחיזוק תשתית".
קירות פנימיים:
• יישום על גבי תשתית חדשה (בטון ,גבס וכדומה) :לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות) ,יש ליישם "יסוד
מקשר" או "שכבה ראשונה" .יישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן ,קירות משופצים ,מתוקנים וכדומה) :יש לקלף צבע רופף
ולבצע תיקונים .לאחר מכן ,יש ליישם "בונדר פנים" (בונדרול פנימי).
• שכבה ראשונה :יש ליישם אנטיקו באמצעות מרית (מאלדג') ,עד כיסוי מלא של הקיר.
• שכבה שניה :ניתן ליישם בשלושה אופנים:
 .1גימור חול-עדין :לאחר שהשכבה הראשונה התייבשה ,יש ליישם שכבה דקה של אנטיקו בעזרת מאלדג' .לאחר כ 10-דקות
יש לשפשף בעזרת ספוג לח ,בתנועות סיבוביות עד לקבלת המרקם הרצוי.
 .2גימור מוחלק-חצי מוחלק :לפני ייבוש השכבה הראשונה ,יש ליישם שכבה דקה של אנטיקו בתנועות סיבוביות על גבי כל
המשטח .לאחר מספר דקות ,יש להחליק את ה -אנטיקו בעזרת מאלדג' נירוסטה נקי בתנועות עגולות עד לקבלת המרקם
הרצוי.
 .3גימור עתיק (אנטיקו פצוע) :לאחר שהשכבה הראשונה התייבשה ,יש למרוח אנטיקו בנגיעות באופן אקראי ,על גבי כל
המשטח ,ובעזרת מאלדג' מגהצים ומהדקים בתנועות סיבוביות עד לקבלת המרקם הרצוי .לאחר כ 10-דקות יש להחליק
שוב מספר פעמים עד לקבלת רמת החלקות הרצויה .לאחר הייבוש ,יש ליישם סיליקון וואש בגוון הרצוי ולנגב את המשטח
עם הספוג בתנועות סיבוביות עד לקבלת העננות הרצויה.
• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק ולשיפור האטימות ,יש ליישם סילר  0.3 ,NSG-303ליטר למ"ר,
לאחר שחלפו לפחות  48שעות מסיום העבודה.

אנטיקו
נתונים טכניים
גוון –לפי קטלוג נדיר

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – סיד בור בן שנה ,שרף
אקרילי ,סיליקה מובחרת,
חומרים ראולוגיים וחומרים
דוחי מים ופטריות.

אריזה –  25ק"ג 7 ,ק"ג

ניקוי במים
יישום – מרית
(מאלדג')/שפכטל נירוסטה
כושר כיסוי ל 25-ק"ג 12-15 :מ"ר
תלוי בסוג התשתית והגימור הרצוי

אחסון במקום מוצל ויבש

ייבוש – למגע 2-3 :שעות,
ייבוש סופי 72 :שעות
משקל סגולי  1.70ק"ג
לליטר
חיי מדף  12חודשים באריזה
מקורית

אזהרות והוראות בטיחות:
• אין ליישם אנטיקו כאשר צפוי גשם 36 ,שעות לאחר היישום.
• אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
• אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל 5-מעלות ומעל ל.30-
• אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
• לא למאכל ,הרחק מהישג ידם של ילדים.
• יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
• במקרה של חדירת חומר לעיניים ,יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

