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TAGMA
ציפוי פונקציונלי מסיד טהור
תיאור

 Atum Tagmaהוא ציפוי מסיד טהור לבן לציפוי פנים.
בעל יכולת לשנות את ה pH-של הקיר לבסיסי יותר ,כך שיהיה עמיד לעובש.
ללא .VOC
מיושם ב( 2-3-שתיים  -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

בדרך כלל ,מומלץ להרטיב מעט את המשטח ,בהתאם לסוג התשתית ותנאי מזג האוויר.
מומלץ ליישם  F Primerלפני השימוש בצבע סיד של  Tagmaעל משטחים אבקתיים.
כאשר הסביבה מזוהמת עם עובש ,יש להשתמש תמיד בערכת החיטוי של .Atum

טבלת
מאפיינים
טכניים

יישום

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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  Tagmaבעזרת מברשת.
לערבב ביסודיות ,יש להקפיד על ערבוב ממש טוב לפני השימוש.
ליישם ( 2-3שתים ,שלוש) שכבות עם הדילול הרצוי.
טמפרטורת החדר (והקיר) חייבת להיות בין  5°Cל.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.
מספר היישומים האופטימלי בכל מקרה הוא ( 2שניים).
ניתן להשתמש בפגמנטי תחמוצת (אנאורגנים) ,אך מומלץ לבצע בדיקה מקדימה.

ניקוי

יש לנקות את כלי הצביעה עם מים נקיים לאחר השימוש.

אריזה

מכלים של  5ליטר

דף נתונים טכניים מהדורה  – 6מרץ 2019
אחסון

יש לאחסן במקום נקי ויבש.
להימנע מאחסון מתחת ל.5 °C-
המוצר אינו עומד בקרה (לא ניתן להשתמש בו לאחר הפשרתו).
 12חודשים במיכל סגור.
 30יום במיכל פתוח.

