מסטיקליר
חומר איטום שקוף לקירות חוץ

מספר קטלוגי513 :
תאור המוצר

מטרת השימוש

עדכון80/15 :
מסטיקליר הינו נוזל שקוף ,על בסיס סילוקסאן לאיטום משטחי בטון ,טיח משטחים
מצופים עם אגרגטים רחוצים ,קירות מצופים באבן ,שיש או בלבנים מבוקעות.
המסטיקליר אינו סותם את הנקבוביות בבטון או בטיח ,אלא מצפה את דפנותיהן כך שידחו
ספיגת מים .ע"י כך הקיר אטום בפני חדירת רטיבות אך "נושם".
מסטיקליר מיועד להגנת משטחי בטון ,טיח צמנטי ,גרנוליט ,קירות מצופים באבן ,שיש או
בלבנים מבוקעות בפני חדירת מים ,פיח ,לכלוך וכדומה.
החומר חודר עמוק לתוך התשתית עליה הוא מיושם ,מתייבש מהר ללא שינוי מראה השטח.

מפרט טכני

מראה:
משקל סגולי
צמיגות (סייבוליט פורול)

אופן השימוש

 .1הכנת השטח – השטח חייב להיות יבש ,נקי ,ללא זפת ,שומנים ,אבק או כל חומר זר.
במידה ויש צורך בתיקוני בטון ,או מילוי סדקים ,יש לעשות זאת לפני יישום
המסטיקליר.
 .1במידה וירד גשם יש להמתין  1-5ימים לפחות לייבוש השטח.
 .5יש לסגור חלונות ,תריסים ודלתות ולהגן עליהם עם יריעת פוליאטילן למניעת הכתמה.
יש לרסס את המסטיקליר באמצעות "אייר – לס" או מרסס גן .בקטעי קיר עם טיח חלק
ניתן להשתמש במברשת .הריסוס ,יתחיל בחלק העליון של הקיר ,לרוחב הקיר תוך
התקדמות ברצועות כלפי מטה יש לרסס על הקיר עד רוויה והופעת נגר .לקבלת תוצאות
מעולות יש לרסס שתי שכבות ,שתי וערב .את השכבה השניה יש לרסס לפני ייבוש השכבה
הראשונה (רטוב על רטוב).

תצרוכת

 188 – 088מ"ל למ"ר בשתי שכבות ,בהתאם לספיגת התשתית.

זמן התייבשות

 1-5שעות.

אריזה
הערות

 1.ליטר 3 ,ליטר.

אזהרות

א.
ב.
ג.
ד.

חומר שקוף.
 8..3 – 8.08גר'/מ"ל.
 18-11שניות.

הצינורות ושאר האביזרים של הכלים המכניים חייבים להיות מניאופרן.
רצוי לנקות את כלי העבודה מייד לאחר גמר העבודה בעזרת מדללים.
במידה והחומר הותז על משטחי אלומיניום או זכוכית יש לנקותם בעזרת מדלל.
אין ליישם את המסטיקליר על תפרים שנאטמו בזפת או עם חומר דומה .מברשות או
מכשירי ההתזה לא יכילו חומרים על בסיס זפת או גומי היות והמסה של חומרים אלו
ע"י המסטיקליר עלולה לשנות את שקיפותו.
 .1החומר דליק ,יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה.
 .1יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורור מתאים.
 .5יש להימנע משאיפת אדי החומר.
 .4יש להימנע ממגע בעור ובעיניים.
 .3יש להשתמש בציוד מגן שיספק הגנה מתאימה למשתמש (הגנה למערכת הנשימה,
לעיניים ולעור).
 .6מסטיקליר אינו מתאים ליישום במעטפת בתים שנבנו בשיטת "איזורסט".

בתום העבודה יש לשטוף ידיים ולנקות את כלי העבודה במים .במקרה של פגיעה – שטוף עם
הרבה מים זורמים ופנה מייד לרופא.
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