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רודורסיל T51

תאור המוצר
שימושים

סילר סיליקוני על בסיס מים ,להתזה על קירות חוץ ,מוכן לשימוש
•
•
•
•

•

אריזות

נתונים טכניים
שונים
הוראות שימוש

הגבלות והוראות
בטיחות

התזה על קירות בטון ,טיח ,שיש ,אבן ,שפריץ ,לוחות בידוד ולוחות
אקוסטיים.
התזה על קירות בלוקים חשופים להספגה עמוקה ומניעת ספיגה
קפילרית בתוך הבלוק.
לאמבטיות טבילה ,רעפים ,אריחים וכד'.
להזרקה ליסודות מבנים ,כיסי חצץ בקירות ועוד ,למניעת ספיגה
קפילרית של רטיבות מהקרקע אל תוך קירות המבנה .ההזרקה
יכולה להתבצע על ידי צינוריות איירלס או בשיטת הבקבוק.
החומר נמכר כרכז והדילול בהתאם לחשבון יש לקבל הוראות
גילאר.
להוספה לצבעים אקריליים על בסיס מים בלבד )ביחס של  1ליטר
ל  100ליטר צבע( לשיפור עמידות הצבע כנגד רטיבות ,אבק
ולכלוך.

ניתן להזמין ב:
מיכלים 2 :ליטר 5 ,ליטר 18 ,ליטר.

החומר מיוצר על ידי חברת בלו-סטאר צרפת ,ערבוב ואריזה גילאר בע"מ.
מוכן לשימוש .הכמות הנדרשת הנה בין  100ל  500ג'/מ"ר כתלות בכושר
ספיגת התשתית .הממוצע הנו 150ג'250-ג'  /מ"ר .היישום יעשה בשכבה
אחת בהספגה או בריסוס מלמעלה כלפי מטה.
הימצאות אבק על הקירות עשויה לגרום להופעת כתמי ערפל או
•
חוסר אחידות במרקם החומר.
החומר כמעט ואינו ניתן להסרה מחלקי זכוכית ואלומיניום .יש
•
לכסות היטב אלמנטים העשויים מחומרים אלה לפני היישום.
החומר מסופק כשהוא ארוז ומוכן לשימוש .יש לאחסן את המיכלים
•
במקום קריר ומוצל .אורך חיי מדף בטמפרטורה של עד  25מעלות
הנו  12חודשים מיום הייצור.
יש לנער היטב את האריזה לפני פתיחתה.
•
במקרה של ביצוע עבודות תיקון ,שיקום ואיטום יש לודא לפני
•
הריסוס כי הכוחלה  /הפוגות או תיקוני הטיח יבשים לגמרי.
אינו מיועד למשטחי פנים ,כגון :רצפות  ,משטחי עבודה ,חדרים
•
רטובים וכד'.
במקרה של נזילות על הקיר או הרצפה או אריחים יש לנגב מיד
•
כאשר החומר רטוב למניעת תופעות כתמים ,ערפל ,פסים וכד'
במוצרים.
רפואי:
במקרה של חדירה לעיניים או גירוי בעור יש לשטוף במים זורמים ולפנות
לעזרה רפואית.

הערה :
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע
והניסיון הקיימים אצל גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון ,טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים .ההבדלים
בין חומרים ,תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה ,מהמלצות כתובות כל שהן ,או מכל ייעוץ
אחר שיוצע ,מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת ,או ליצור אחריות משפטית כל
שהיא .הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו .על המשתמש לפנות לפרסום העדכני
ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר .ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.
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