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שימוש

• Grip Coatמשמש כצבע יסוד מקשר למוצרי הגמר הטבעיים של בוץ כגון  
  צבעים וטייחים דקורטיביים.
• Grip Coatמיועד לשיפור ההתחברות של מוצרי הגמר למגוון תשתיות ביניהן צבע ישן ,חומרי
   תיקון ומילוי  ,טיח מינרלי ,לוחות גבס ,קירות חדשים שאינם צבועים (טיח שליכטה) ועוד.
•  Grip Coatמתאים לשימוש פנימי וחיצוני
•מתאים ליישום ברולר או מברשת

מאפיינים

•מורכב מ 100% -רכיבים צמחיים ומינרליים
•אינו פולט חומרים רעילים נדיפים ()VOC's
•בעלי ציון ( +Aהגבוה ביותר) במדד הבינלאומי  Eurofinsלאיכות אוויר פנים מבנית
•צבע יסוד "נושם" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים)

•מכיל ® |  REPLEBINפטנט בינלאומי | חומר מקשר צמחי המיוצר בטכנולוגיה ייחודית לAURO-

•אינו מכיל חומרים סינטטיים
•תורם לאיכות האוויר בבית
•עמיד במיוחד

רכיבים

מים ,חומרי מילוי מינרליים ,טיטניום דו-חמצני( REPLEBIN ® ,חומר מקשר ייחודי
מרכיבים צמחיים)   ,אשלגן סיליקט ,סיליקט ,תאית ,שרף צמחי המופק משמן קיקיון
( )Castor oilושמן זרעי ענבים.
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נתונים טכניים

כושר כיסוי

שימוש

טיח מוכן ליישום ,ניתן
לדילול במים עד 5%

המתנה בין שכבות

 4-6שעות

אריזה

דלי   5ל' \  דלי   10ל'

צפיפות

 1.38ג'\מ"ל

צבע

לבן

פרמאביליות (נשימה)

Sd value < 0.05

צריכה אופיינית
עבור שכבה אחת

כושר כיסוי
דלי  5ל'

כושר כיסוי
דלי  10ל'

 *80-120מ"ל\מ"ר

 60מ"ר

 120מ"ר

הערה :הצריכה עשויה להשתנות ותלויה ברמת הספיגות של התשתית ,אופן היישום ואיכות פני השטח של התשתית.

הכנת התשתית

אופן היישום

טרם היישום יש לוודא כי התשתית יציבה וקשיחה ולהסיר חלקים רופפים או מתקלפים  .במקרה
הצורך יש ליישר את התשתית ,לתקן חורים וסדקים במידה וקיימים ובסיום להחליק בעזרת
נייר ליטוש עד לקבלת משטח חלק .יש לוודא כי התשתית נקייה מלכלוך ,אבק ושומנים.

יש ליישם שכבה אחת של  Grip Coatע"ג משטחים פנימיים ושתי שכבות ע"ג
משטחים חיצוניים .ניתן ליישם את המוצר בעזרת רולר /מברשת /איירלס .טרם היישום יש
לוודא כי המוצר מתחבר היטב לתשתית .ביישום ע"ג תשתיות חדשות על בסיס סיד יש
להמתין  4-6שבועות טרם השימוש במוצר .בתשתיות סופגות במיוחד יש ליישם
שתי שכבות של המוצר תוך הקפדה על זמן ייבוש נאות בין שכבה לשכבה ( 4-6שעות).
יש לערבב היטב לפני השימוש ,מומלץ לערבב מעת לעת גם בזמן היישום.

לאחר הייבוש ,ניתן ליישם ע"ג  Grip Coatאת כל מוצרי הגמר הטבעיים של בוץ עפ"י
ההוראות .במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד  5%מהנפח המקורי.

ניקוי הכלים

ניתן לנקות את הכלים בעזרת מים וסבון  .
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הערות

אחסנה

אמצעי בטיחות

•צבע יסוד מקשר טבעי  Auro Grip Coatהינו צבע על בסיס מים ואינו מכיל ממיסים
נדיפים רעילים ,לכן התייבשותו תלויה בקצב אידוי אדי המים .בעת היישום ולאחריו
מומלץ לאוורר את החלל בצורה נאותה על מנת לשפר את קצב  ההתייבשות של המוצר.
0
0
על       ,35בתנאי לחות מאוזנים.
מ  10      -ושאינה עולה
•יש ליישם את המוצר בטמפ' שאינה יורדת
C
C
•י ש ל ה י מ נ ע מ ח ש י פ ת ה מ ו צ ר ל ש מ ש י ש י ר ה א ו ל א ב ק ב ע ת ה י י ש ו ם .
•ביישום ע"ג תשתיות לא אחידות בעלות ספיגות משתנה ,שכבת ה Grip Coat-עשוי ה                 
להיות לא אחידה ובעלת כתמים .זהו עניין ויזואלי בלבד ואינו מהווה פגם במוצר או
  בתפקודו .יש להניח למוצר להתייבש כראוי ולהמשיך ליישום מוצרי הגמר הטבעיים של
בוץ  עפ"י ההנחיות הרגילות.
•מומלץ להגן על סביבת העבודה ועל משטחים שלא אמורים להיצבע מהתזה לא רצויה של המוצר.
•יש לנקות מיד התזות לא רצויות וכתמים בעזרת מים.

על מנת לשמר את איכות המוצר לאורך זמן ,יש לאחסן את דלי טיח היסוד Grip
עד        .18 0בתנאי
   Coat AUROבחלל יבש ,מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של
C
אחסון נאותים כמפורט ,ניתן לשמור את המוצר באריזתו המקורית עד  12חודשים.

יש להימנע ממגע המוצר עם העיניים ומומלץ לחבוש משקפי מגן בעת היישום .במקרה של מגע עם העיניים יש
לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.אין לשאוף אדים ביישום בהתזה .יש להימנע ממגע ישיר עם העור
והידיים .במקרה של מגע עם העור יש לשטוף את האזור במים וסבון .במקרה שהגירוי ממשיך יש לפנות לייעוץ רפואי   .

אנו שמחים שבחרתם בחומרים טבעיים לבנית ביתכם!

								               לשירותכם בכל עניין,
בוץ חומרים טבעיים בע"מ
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