גרגמיש MATRIX
שליכט סיבים אקרילי גמיש
תיאור המוצר :
גרגמיש  MATRIXציפוי אקרילי גמיש מועשר בסיבים אלסטיים מסוג  MAT6ייעודיים למערכות אקריליות.
גרגמיש  MATRIXבעל עמידות גבוהה במיוחד בפני סדיקה ודרגת גישור של  2מ"מ מתאים לדרישות תו תקן ישראלי.

גרגמיש  MATRIXהינו שליכט צבעוני דקורטיבי גמיש המשווק בשישה סוגי מרקם שונים ובכל גוון רצוי.

שימושים :
• משמש כציפוי עליון ושכבת גמר ,גמיש ובעל עמידות גבוהה ל.UV-

תכונות :
• יכולת גמישות גבוהה (מעל  2מ"מ).
• מוכן לשימוש ,מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
• אטום למים ונושם.
• כושר הצמדות מעולה
• נוח לעבודה.
• עמידות גבוהה בפני סדיקה.
• עמידות גבוהה ב.UV-

הוראות יישום :
• על שטח היישום להיות נקי מאבק ,לכלוך ,שמנים ושכבות רופפות.
• על גבי תשתית סופגת (בטון/שליכט לבן/טיח שחור) מיישמים "יסוד מקשר" של נדיר 0.2 ,ק"ג למ"ר.
• על גבי קירות גבס/צבע ותשתיות חלקות ,מומלץ ליישם שכבת "יסוד מקשר לתשתית חלקה" של נדיר 0.2 ,ק"ג
למ"ר בגוון המתאים ,להיצמדות טובה יותר של גרגמיש .MATRIX
• מורחים שכבה אחת של גרגמיש  MATRIXבעזרת מאלדג' מתכת בעובי האגרגט בשכבה אחידה.
עובי השכבה כ 2-מ"מ (תלוי בעובי האגרגט).
• יש להמתין מספר דקות לפני עיבוד גרגמיש ( MATRIXבהתאם לטמפ' הסביבה וספיגת הקיר).
• מעבדים את השכבה בעזרת כל משטח המאלדג' בתנועות סיבוביות (מומלץ להשתמש במאלדג' פלסטיק).
• יש ליישם משטחים שלמים ברצף ללא הפסקות וחיבורים לקבלת משטח אחיד והומוגני.

גרגמיש MATRIX
נתונים טכניים
גוון  -לפי בחירה

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – אקרילי גמיש ,סיבי
 MAT6ייעודיים ,אגרגטים
שונים ,תוספים מיוחדים
ופיגמנטים מובחרים

אריזה  -דלי  25ק"ג
גלון  7ק"ג

ניקוי במים
יישום  -מרית (מאלדג')

כושר כיסוי כ 2-ק"ג למ"ר ,תלוי
בתשתית ובמרקם הרצוי

משקל סגולי  1.6ק"ג
לליטר

אחסון במקום מוצל ויבש

זמן ייבוש למגע 2-3
שעות ,סופי  72שעות.
חיי מדף  12חודשים באריזה
מקורית

אזהרות והוראות בטיחות:
• אין ליישם גרגמיש  MATRIXכאשר 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.

