
 

 

   VIS-120פיירברקס לכה  

  על בסיס פוליאוריתן, )מט(שקופה , קומפוננטית-לכה תופחת דו

   -הוראות שימוש  -

  וכדומה MDF, דיקט, לוחות, פורניר, הלכה מיועדת למוצרי עץ

בהתאם לסוג המשטח המטופל (גרם למטר מרובע  350-500 -כ: כמות החומר הנדרשת למיגון המשטח בפני אש
  .שכבות 2-3יישום ב ) וסיווג האש הנדרשצרכי הפרויקט 

  )מקשה( Bוממרכיב ) בסיס( Aממרכיב ) 1:1ביחס (יש לערבב כמות שווה 

  ).מעלות צלזיוס 20-ב(שעות  8 - לאחר הערבוב התמיסה טובה לשימוש רק ל

  .ומערבבים היטב עד לקבלת מרקם אחיד 1:1מוזגים את המקשה לתוך הבסיס ביחס 

  .תן למועד השימושיש למזוג קרוב ככל שני

  .המנע מיצירת חשמל סטטי. ניתן להתיז בעזרת אקדח ריסוס או לצבוע במברשת או רולר

  . לפני הצביעה, חלקיקים וצבע ישן, שמן, ודא שהמשטח יבש ונקי מאבק
  .  אין ליישם את הצבע במזג אויר גשום או לח

  .מעלה לקבלת תוצאות הולמותולשמור על כושר הכיסוי האמור ) 3מומלץ (שכבות  2-3יש לבצע ב 
  .שכבות 4ביישום על פרקט המלצת היצרן הנה ליישם 

  .נוספת/ אין צורך בשכבת הגנה עליונה אחרת .  יש לבצע שיוף קל בין שכבות לקבלת גמר איכותי

ת במידה ונדרש לדלל ניתן לעשות זא.  כפי שהוא, לאחר ערבוב נכון של שני המרכיבים מתקבל מוצר המוכן ליישום
  )לעץ 11דגומת טינר (נים תביישום מדלל לצביעה על עץ המיועד לשרפים פוליאורי

  .יש לבצע התאמת יישום בהתאם, הדילול יפגום בכושר הכיסוי המתוכנן של הצבע

  . שעות 12-14ייבוש מלא , מעלות צלזיוס 20-שעות ב 3כ : למגע/ יבוש חלקי  :  זמן ייבוש
  .שעות בין יישום שכבה לשכבה 6-8יש להמתין 

  שנה:  אורך חיי מדף

         - יש להקפיד על סגירה הרמטית של המכסים לאחר הפתיחה . שמור באריזה המקורית במקום יבש:  הערה

  .Bדבר זה חשוב במיוחד בהקשר של מרכיב  -אי הקפדה תביא להתייבשות החומר 

  .נים מייד לאחר השימושתד לשרפים פוליאוריהמיוע) טינר(במדלל :  ניקוי כלים

  .הצבע מכיל סולבנטים דליקים לכן אסור לעשן או לצבוע בקרבת אש או ניצוצות: אמצעי זהירות
  המנע מיצירת חשמל סטטי. אל תשאף את האדים. השתמש בביגוד הגנה מתאים

א שהמיכל והחלקים מחוברים ולווד, בעת שימוש באקדח ריסוס יש להקפיד על כל כללי הזהירות של המכשיר
  .אין לשפוך את השאריות למערכת הביוב.  ומהודקים היטב 

אך אל תשתמש בסילון מים ,  אבקת כיבוי, דו תחמוצת הפחמן, במקרה של התלקחות השתמש בקצף לכיבוי
  .לכיבוי

ים לעצמנו את הזכות לעדכנם הננו שומר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים :הערות כלליות
השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות . או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו

על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השמוש בו וכי המשטח האמור להיצבע . השימוש
  .שום המוצרותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליי


