פיקאסו
טיח מינרלי טבעי לעיצוב קירות
תיאור המוצר :
פיקאסו טיח מינרלי טבעי דקורטיבי לשימוש פנימי.
שימושים :
• פיקאסו משמש כציפוי ליצירת מגוון אינסופי של סוגי מרקם בשכבה אחת או במספר שכבות ,ניתן לעיצוב
ונוח לעיבוד .משמש כבסיס לסיליקון וואש או פואבלו (ווקס מטאלי).

תכונות :
• מתאים עד לעובי  5מ"מ.
• ניתן לשפשוף או החלקה לקבלת אפקטים
• בסיס מצוין לוואש או לווקס מטאלי (פואבלו).
• מתאים למבחר תשתיות.
• מיועד לשימוש פנימי.
• נוח לעבודה.
• נושם ,אינו רעיל.

הוראות יישום:
• על שטח היישום להיות נקי מאבק ,לכלוך ,שמנים ושכבות רופפות.
• אין ליישם על גבי קירות רטובים.
• על גבי תשתית סופגת (שליכט ,שפכטל) :לאחר ייבוש מוחלט של שכבות הטיח והשליכט ,יש ליישם "יסוד מקשר
לחיזוק תשתית" 0.2 ,ק"ג למ"ר.
• על גבי תשתית לא סופגת (בטון ,צבע ,גבס ,אסבסט ,עץ) :יש ליישם פריימר "יסוד מקשר" 0.2 ,ק"ג למ"ר.
• יש ליישם פיקאסו באמצעות שפכטל ,מרית (מאלדג') או מברשת ליצירת מגוון אפקטים ,כגון :מריחה לא אחידה,
ציורים ביד חופשית ,הדבקת ניילון או מאלדג' ומשיכה מהירה וכו'.
• לאחר ייבוש מוחלט ניתן לשייף בנייר זכוכית לקבלת המרקם הרצוי.
• רוצה לקבל עננות או אפקט בגוונים שונים? לאחר ייבוש מוחלט של הפיקאסו ,ניתן ליישם פואבלו ,ווקס מטאלי או
סיליקון וואש ,צבע שטיפה טבעי ,צח ,גל או כל צבע אחר.

פיקאסו
נתונים טכניים
גוון – לבן ,עליו ניתן ליישם
פואבלו (ווקס מטאלי) או
סיליקון וואש

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – אבקת שיש ,אגרגטים,
חומרים אנטי בקטריאליים,
שרף וחומרים ראולוגיים.

אריזה –  25ק"ג 7 ,ק"ג

ניקוי במים
יישום – מרית
(מאלדג')/שפכטל נירוסטה
כושר כיסוי כ 0.5-ק"ג למ"ר ,תלוי
בסוג התשתית והגמר הרצוי

משקל סגולי  1.50ק"ג
לליטר

אחסון במקום מוצל ויבש

ייבוש – למגע :שעתיים,
ייבוש סופי 72 :שעות
חיי מדף  12חודשים באריזה
מקורית

אזהרות והוראות בטיחות:

• אין ליישם פיקאסו

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.

