NIRLAT KIDS
צבע קירות
תאור המוצר
צבע קירות ייחודי על בסיס מים המבוסס על חומרים טבעיים ומינרלים .בעל
פוטנציאל אלרגי נמוך .אינו פולט חומרים נדיפים רעילים לסביבה ולכן מתאים
במיוחד לחדרי ילדים ותינוקות.

שימושים

גימור
גוון :לבן  1300 +גווני מניפת נירלט.
רמת ברק :מט

נתונים טכניים

הצבע מיועד לצביעת קירות פנים ומתאים במיוחד לחדרי ילדים ותינוקות .לאחר
הצביעה מתקבל גימור אחיד וחלק המקנה לחדר מראה רענן עם ריח נעים .הצבע
קל וידידותי ליישום ,רחיץ ועמיד לאורך זמן .שומר על מראה חדש ומושלם.

הכנת השטח
יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון :סיד ישן ,אבק ,צבע ישן ומתקלף ,שומנים
וכו‘ .חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל ונייר לטש .לפני יישום הצבע יש ליישם
יסוד מקשר פריימר .S

מכיל :חומרים טבעיים ,מינרלים ופולימרים.
דילול :במים  20%לשכבה ראשונה 10%
לשכבות נוספות.
כושר כיסוי 7 :מ"ר לליטר בשתי שכבות.
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי
תשתית בעלת ספיגה רגילה ,והוא עשוי להשתנות
בהתאם לאופן העבודה ,פני השטח ותנאי מזג האויר.

יישום

הגבלות

באמצעות רולר או מברשת בשתי שכבות צבע עד לכיסוי מלא.

אין לישם החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל.7°C -

ניקוי

זמן ייבוש

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

בין השכבות 2 :שעות.
ייבוש למגע 1 :שעה.
ייבוש סופי 24 :שעות.

אחסנה
 12חודשים ,בדלי סגור במקום קריר ויבש.

אריזות
 4 ,1ליטר.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות :החומר אינו מכיל עופרת .בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב .במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים
זורמים ולפנות ליעוץ רפואי .יש לשמור האריזה סגורה היטב ,לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.
הערות כלליות :אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית .כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן ,מבוססים על בדיקות ,ידע וניסיון שהצטברו
במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר .אין לפרש זאת כאחריות כללית ,מפורשת או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו .אנו שומרים
לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

נירלט בע"מ טלפון לייעוץ www.nirlat.com 1-700-500-004

