TADLAK F
ציפוי מינרלי בסגנון מרוקאי לרצפות ומשטחים אופקיים
תיאור המוצר :
 TADLAK Fציפוי מינרלי ייעודי לרצפות ומשטחים אופקיים ,על בסיס סיד מיושן ,בעל כושר נשימה גבוה ובעל
עמידות בפני רטיבות.

שימושים :
•  TADLAK Fמשמש כציפוי מינרלי דקורטיבי ,בסגנון מרוקאי ,בגימור חלק מבריק או חלק מט ,המיושם בשתי
שכבות או יותר TADLAK F .מתאים ליישום על גבי רצפות ומשטחים צמנטיים ,לשימוש חיצוני ופנימי.
• חובה להתייעץ עם סוכן נדיר לפני שימוש ב.TADLAK F -

תכונות :
• בעל כושר נשימה גבוה (מאפשר מעבר אדי מים).
• מראה קלאסי תלת ממדי.
• ליישום בשתי שכבות או יותר.
• מרקם חלק ומעונן.
• כושר הדבקה מעולה ונוח לעבודה.
• עמידות טובה מאוד ב.UV-

הוראות יישום:
• על גבי תשתית צמנטית ,יבשה ונקיה מאבק ושכבות רופפות ,יש ליישם שכבה של  TADLAK Fבעובי של 1-2
מ"מ .היישום יתבצע באמצעות מאלדג' נירוסטה בתנועות מריחה לכיוונים שונים או לפי הטקסטורה הרצויה.
• לאחר שהחלו להופיע סימני ייבוש (כתמים בהירים וכהים) לפחות על  3/4מהרצפה ,יש ליישם באמצעות מאלדג'
נירוסטה ובתנועות מריחה קטנות ,שכבה נוספת של  .TADLAK Fיש להקפיד שניתן יהיה לראות את הטקסטורה
מבעד לשכבה שאנו מיישמים .מומלץ לנעול נעלי מסמרים על מנת שלא לפגוע בטקסטורה.
• לאחר  20-40דקות ניתן להדק ו"לגהץ" את השכבה השניה של TADLAK Fבאמצעות מאלדג' נירוסטה ליצירת
טקסטורות נוספות ולהפחתת רמת הליטוש הנדרשת.
• לאחר ייבוש מלא ( 48שעות) יש ללטש את הרצפה באמצעות מכונת ליטוש עם נייר ליטוש  .220יש ללטש את
הרצפה עד להופעת טקסטורות .אין להפריז בליטוש על מנת שלא יופיעו כתמים שחורים ועל מנת שלא להזיק
לרצפה.
• יש ליישם סילר  NSF-300לאחר שחלפו  48שעות מגמר היישום 1 .ליטר סילר  NSF-300מבצע כ 10-מ"ר.

TADLAK F
נתונים טכניים
גוון – לפי קטלוג נדיר

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – סיד מיושן בן שנה
לפחות ,שרף פולימרי אקרילי,
גרגרי שיש ,חומרים ראולוגיים
וחומרים דוחי פטריות ועובש.

אריזה –  25ק"ג 7 ,ק"ג

ניקוי במים
יישום – מרית (מאלדג') /
שפכטל נירוסטה
כושר כיסוי :כ 1.50-ק"ג למ"ר,
תלוי בסוג התשתית והגמר הרצוי

אחסון במקום מוצל ויבש

ייבוש למגע 3 :שעות,
ייבוש סופי 72 :שעות
משקל סגולי  1.60ק"ג
לליטר
חיי מדף  12חודשים באריזה
מקורית

אזהרות והוראות בטיחות:
• אין ליישם  TADLAK Fכאשר 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.

