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ציפוי סיד טהור ,עם החזרות תרמית
תיאור

 Atum Falangeהוא סיד טהור לבן לציפוי פנים.
בעל יכולת לשנות את ה pH -של הקיר לבסיסי יותר ,כך שיהיה עמיד לעובש.
יותר מזה Falange ,כולל תוספים מיוחדים שמפחיתים את הגשרים התרמיים בצורה משמעותית.
ללא .VOC
מיושם ב( 2-3 -שתים – שלוש) שכבות.
יש ליישם תמיד את הפריימר  F Primerלפני יישום המוצר כאשר מיישמים אותו על גבס ולוחות גבס.
יש ליישם על גבי פריימר  F Primerבמיוחד אם מיושם על צבע קיים.

מאפיינים

•
•
•
•
•
•
•

יעילות
במצבים
שונים
הכנת פני
השטח

בדרך כלל ,מומלץ להרטיב מעט את המשטח ,בהתאם לסוג התשתית ותנאי מזג האוויר.
מומלץ ליישם F-Primerלפני השימוש בצבע סיד על משטחים אבקתיים.

יעילות
תרמית

עמידות מצוינת להתפתחות עובש
על בסיס מינרלים
ללא סולבנטים ומדללים
 pHבין 11.5-12
פעולת הגנה לאורך זמן
נשימות גבוהה
ללא פורמלדהיד

המשטחים צריכים להיות נקיים ויבשים ,ללא חומרים מזהמים ,אורגנים או אנאורגניים.
יש להסיר אזורים שעלולים להתקלף או להשתחרר של צבע ישן.
ביישום על משטח שעבר טיפול בסילון חול או חומרי איטום ,יש ליישם קודם את .F-Primer
אם הסביבה מזוהמת עם עובש ,יש להשתמש קודם בערכת  Atumלחיטוי.
תוספים מיוחדים המקנים ל Falange -עמידות לחום ,בעלי פונקציה ייחודית שמבדילה אותם
ממיקרו-כדורים חלולים מזכוכית.
התוספים עברו טיפול פני שטח כך שהם יכולים להעביר חום מאזורים חמים לאזורים קרים יותר,
מבלי להתפזר על הקיר.
ל Falange -יכולת להחזיר קרינת חום ,וזה משפר את הסירקולציה של האוויר על פני השטח ומונע
התעבות אדי מים.
לתהליך זה יש יתרון נוסף – שיפור הנשימות של .Falange
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חילוף
חום :איך
זה עובד

תרשים  – 1אזור ( )Aשל הקיר חם ואזור ( )Bקר

תרשים  – 2החום זורם מהאזור החם ביותר לאזור קר יותר

תרשים  – 3עד ששני המשטחים מגיעים לאותה טמפרטורה

טבלת
מאפיינים
טכניים

יישום

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניקוי

פרמטר
צריכה (על פי סוג
המשטח)

יחידת מדידה
ליטר למ"ר לשכבה

ערך
 0.200ל' למ"ר לשכבה אחת

פרמטר
דילול

מדלל
מים מינרלים נקיים

ערך
 5-15%נפחי

ניתן ליישם את  Falangeבעזרת מברשת או רולר.
לערבב ביסודיות ,יש להקפיד על ערבוב ממש טוב לפני השימוש.
ליישם ( 2-3שתים ,שלוש) שכבות עם הדילול הרצוי.
מספר היישומים האופטימלי בכל מקרה הוא ( 2שניים).
טמפרטורת החדר (והקיר) חייבת להיות בין  5°Cולבין .30°C
השכבה הראשונה תתייבש תוך  4עד  6שעות.
יש להגן על העיניים עם ציוד מגן אישי מתאים (משקפי מגן) בזמן היישום .המוצר עלול לגרום
לגירוי בעיניים.
צריכה :ראה "טבלת מאפיינים טכניים".
אין ליישם ב שכבה אחת בלבד ,זה עלול לפגוע באיכות היישום לאורך זמן.
ניתן להשתמש בפגמנטי תחמוצת (אנאורגנים) ,אך מומלץ לבצע בדיקה מקדימה.

יש לנקות את כלי הצביעה עם מים לאחר השימוש.
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אריזה

מכלים של  5ליטר

אחסון

חובה לאחסן במקום נקי ויבש.
להימנע מאחסון מתחת ל.5 °C-
המוצר אינו עומד בקרה (לא ניתן להשתמש בו לאחר הפשרתו).
 12חודשים במיכל שנפתח.
במיכל סגור 2 ,שנים.

