טרה ECO
שליכט צבעוני מינרלי
תיאור המוצר :
טרה  ECOציפוי עליון על בסיס סיד הידראולי ,בעל מרקם עננות טבעי.
מתאים במיוחד לתשתיות רכות ושיחזור מבנים

שימושים :
• משמש כציפוי עליון ושכבת גמר לסביבה רגילה ולסביבה ימית ובעל עמידות גבוהה ל.UV-

תכונות :

• יישום בשכבה אחת או שתי שכבות.
• מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
• נושם ואינו רעיל.
• כושר הצמדות מעולה.
• נוח לעבודה.
• עמידות גבוהה ב.UV-

הוראות יישום :

קירות חיצוניים:
• יישום על גבי תשתית חדשה (טיח ,בטון ,גבס ,שליכט 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 (טיח ,בטון ,גבס ,שליכט 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 "בונדר פנים".
• ניתן ליישם טרה על גבי קיר יבש או לח.
מוסיפים טרה  ECOלמים נקיים תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה ,עד לקבלת הסמיכות
המתאימה .ממתינים  2-3דקות ומערבלים שוב.
• מורחים טרה  ECOבעזרת מאלדג' על ידי שני טייחים באופן רצוף את כל הקיר ,כאשר אחד מורח והשני
משפשף עד לקבלת המרקם הרצוי .משפשפים בעזרת ספוג קשה ,קלקר או מאלדג' פלסטיק.

• מומלץ ליישם טרה

 ECOבשתי שכבות .מינימום עובי ליישום 3 :מ"מ.

• למחרת יישום השכבה השנייה ,יש להרטיב את שכבת הגמר במים נקיים (התזת ערפל) מלמטה כלפי מעלה
וזאת על מנת למנוע סימני נזילות ולהשיג אחידות בהרטבה.

• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק וכדי לשפר את כושר האיטום של טרה
 0.3 ,303ליטר למ"ר ,לאחר שחלפו לפחות  3-4ימים מסיום האשפרה.

 ,ECOמיישמים סילר NSG-

טרה ECO
נתונים טכניים
גוון  -לפי בחירה

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – סיד הידראולי,
אגרגטים שונים ,חומרים
ראולוגיים וחומרים דוחי מים
ופטריות.

אריזה  -שק  25ק"ג

יישום – מריחה בעזרת מרית
(מאלדג') ,שפשוף בעזרת
ספוג קשה/קלקר

ניקוי במים

אחסון במקום מוצל ויבש
כושר כיסוי כ 3-4-ק"ג למ"ר,
לציפוי גמר
זמן ייבוש למגע  2-3שעות,
סופי  72שעות.
משקל סגולי  1.76ק"ג
לליטר

חיי מדף  6חודשים באריזה
מקורית ,במקום מוצל ויבש

אזהרות והוראות בטיחות:

• אין ליישם טרה

 ECOכאשר צפוי גשם 36 ,שעות לאחר היישום.

• 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.

