 - PETRAפטרה
ציפוי מינרלי צבעוני לרצפות ומשטחים אופקיים
תיאור המוצר:
 PETRAציפוי מינרלי צבעוני לרצפות ומשטחים אופקיים ,המאפשר ליצור מגוון טקסטורות במראה אבן טבעית.

שימושים :
• ציפוי עליון לרצפות ומשטחים אופקיים המתאים לבניה חדשה או לחידוש מגוון תשתיות ,למבנים פרטיים ו/או
ציבוריים ,לשימוש חיצוני ופנימי.
• חובה להתייעץ עם סוכן נדיר לפני שימוש ב.PETRA-

תכונות :
• שלל טקסטורות וגוונים.
• עמיד בשחיקה וספיגה.
• מונע חדירת מים.
• כושר הדבקות מעולה.
• מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.

הוראות יישום:
• על גבי תשתית יבשה ונקיה מאבק ושכבות רופפות ,יש ליישם שכבה של יסוד בהתאם לתשתית הקיימת – יש
להתייעץ בנושא עם סוכן נדיר.
• את שכבת ה PETRA -יש ליישם לאחר  24שעות מיישום שכבת היסוד .מוסיפים שק ( 25ק"ג) PETRA
לתמהיל של 7-7.5 :ליטר מים נקיים ,תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה .מוסיפים לתערובת  1ליטר
תוסף נדיר  NA-606ומערבלים שוב עד לקבלת הסמיכות המתאימה.
• את התערובת הנ"ל יש ליישם בשכבה בעובי של  1.5-2.5מ"מ באמצעות מאלדג' מתכת .יש להטביע רשת
אינטרגלאס  2.8בתוך שכבת ה.PETRA -
• לאחר ייבוש מלא ( 24שעות) של השכבה הראשונה ,יש ליישם שכבה שניה של  .PETRAמכינים את תערובת
ה PETRA -בהתאם להוראות בסעיף .2
• את התערובת הנ"ל יש ליישם בשכבה דקה באמצעות מאלדג' מתכת ולעבד אותה לטקסטורה הרצויה
באמצעות מאלדג' פלסטיק.
• מומלץ לטאטא ,לשאוב ולנגב את הרצפה לאחר ייבוש כל שכבה.
• לאחר ייבוש מלא ( 48שעות) של שכבת ה PETRA -יש ליישם סילר  1 .NSF-300ליטר סילר NSF-300
מבצע כ 10-מ"ר.

 - PETRAפטרה
נתונים טכניים
גוון  -לפי בחירה

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – צמנט לבן ,סיד,
פולימרים ייעודיים ,קווארץ,
סיליקה ,מינרלים ,חומרים דוחי
מים ותוספים מיוחדים.

אריזה  -שק  25ק"ג

יישום – מאלדג' מתכת

ניקוי במים

אחסון במקום מוצל ויבש
כושר כיסוי כ 2-3-ק"ג למ"ר

משקל סגולי  1.79ק"ג
לליטר

זמן ייבוש למגע 5-6 :שעות,
הכנסת רהיטים :כשבוע לאחר
ביצוע הסילר.
חיי מדף  6חודשים באריזה
מקורית ,במקום מוצל ויבש

אזהרות והוראות בטיחות:
• אין ליישם  PETRAכאשר 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.

