צבע פרימיום טבעי PlantoDecor
צבע מובחר לקירות פנים על בסיס מים  |   100%חומרים טבעיים

מאפיינים

•צבע פרימיום טבעי  PlantoDecorמכיל  100%רכיבים צמחיים ומינרליים
•צבע "נושם" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים)
•צבע פרימיום טבעי  PlantoDecorתורם לאיכות האוויר בבית
•ללא תרכובות נדיפות רעילות ()VOC's Zero
•צבע בריא התורם לבריאות דרכי הנשימה
•אינו מכיל חומרים סינטטיים
•צבעי  Auroבעלי ציון ( +Aהגבוה ביותר) במדד הבינלאומי  Eurofinsלאיכות אוויר פנים מבנית
•  - ®REPLEBINחומר מקשר צמחי חדשני -פטנט בינלאומי בטכנולוגיה ייחודית שלAURO
•איכות ועמידות בדוקים לפי דרישות תקן אירופאי  Din EN 13300וDIN EN 53778 -
•בעל כושר כיסוי מצוין
•ללא חומרים משמרים

מס524 .

שימוש

•צבע הפרימיום הטבעי לקירות  PlantoDecorמיועד ליישום ע"ג מגוון רחב של תשתיות,
ביניהן צבע קיים ,הכנה לצבע ,טיח מינרלי ,לוחות גבס ועוד.
•התחברות משופרת לתשתית – ניתן ליישום גם על גבי צבע אקרילי ישן
•אינו מתאים ליישום בחדרים רטובים
•מתאים ליישום ברולר או מברשת
•מיועד ליישום פנימי בלבד

רכיבים

חומרי מילוי מינרליים ,מים( REPLEBIN® ,חומר מקשר ייחודי מרכיבים צמחיים) ,טיטניום
דיאוקסיד ,תאית ,שרף צמחי המופק משמן קיקיון ( )Castor oilושמן זרעי ענבים  ,אמוניה ,תיאזול.
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נתונים טכניים

כושר כיסוי

שימוש

צבע מוכן ליישום ,ניתן
לדילול במים עד 20%

המתנה בין שכבות

 4-6שעות

ייבוש סופי

 48שעות

אריזה

דלי   5ל' \ דלי   10ל'

צפיפות

 1.54ג'\מ"ל

צבע

לבן

גיוון

קטלוג גוונים Auro
 140+גוונים טבעיים

פרמאביליות (נשימה)

Sd value < 0.05

צריכה אופיינית
עבור שכבה אחת

כושר כיסוי
דלי  5ל'

כושר כיסוי
דלי  10ל'

 0.10-0.14ל'\מ"ר

 45מ"ר

 90מ"ר

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

הכנת התשתית

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.

אופן היישום

ניתן ליישם את המוצר ישירות בשתי שכבות או יותר ,לפי הגימור הרצוי .ביישום ע"ג תשתיות
חדשות על בסיס סיד יש להמתין  4-6שבועות טרם השימוש במוצרי  .AUROטרם היישום יש
לוודא כי המוצר מתחבר היטב לתשתית .במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד  20%מהנפח המקורי.
יש לערבב היטב טרם היישום.

אופציה ב'
תשתיות לא סופגות

יש ליישם שכבת יסוד מקשר טבעי  AURO Grip Coatעפ"י הוראות החברה .יש לוודא כי
 Grip Coatמתחבר היטב לתשתית .לאחר מכן יש ליישם את צבע  AURO PlantoDecorבשתי שכבות
או יותר ,לפי הגימור הרצוי .במידת הצורך ניתן לדלל במיםנקיים עד  20%מהנפח המקורי.
יש לערבב היטב טרם היישום.

אופציה ג'
תשתיות סופגות במיוחד

יש ליישם שכבת יסוד מקשר טבעי  AURO Grip Coatבשתי שכבות ,עפ"י ההוראות .יש לוודא
כי  Grip Coatמתחבר היטב לתשתית .לאחר מכן ניתן ליישם את צבע AURO PlantoDecor
בשתי שכבות או יותר ,לפי הגימור הרצוי .במידת הצורך ניתן לדללבמים נקיים עד  20%מהנפח המקורי.
יש לערבב היטב טרם היישום.

אופציה א'
תשתיות אחידות וסופגות
במידה מועטה

או

תשתיות בלתי אחידות
הסופגות במידה משתנה

קבוצת בוץ

אתרwww.bottz.co.il :
כתובת מיילbottzgroup@gmail.com :

אדם

אדמה

בית

טל 04-6454104 :פקס15346454104 :

2

צבע מובחר לקירות פנים על בסיס מים  |   100%חומרים טבעיים
ניקוי הכלים

מס524 .

צבע פרימיום טבעי PlantoDecor
ניתן לנקות את הכלים בעזרת מים וסבון  .

תחזוקה

לא נדרשת תחזוקה מיוחדת של הצבע .לאחר ייבוש מלא של הצבע  ,במידה והקיר התלכלך ניתן
להסיר את הכתם בעזרת ספוג לח .יש להימנע משפשוף חזק מדי של הצבע.

הערות

•צבע  Auro PlantoDecorהינו צבע על בסיס מים ואינו מכיל ממיסים נדיפים רעילים ,לכן
התייבשותו תלויה בקצב אידוי אדי המים .התייצבות סופית של הצבע תתרחש עד  28יום מהיישום.
•בעת היישום ולאחריו מומלץ לאוורר את החלל בצורה נאותה על מנת לשפר את קצב
  ההתייבשות של המוצר.
0
0
על        30ובתנאי לחות מאוזנים.
מ  10      -ושאינה עולה
•יש ליישם את המוצר בטמפ' שאינה יורדת
C
C
•יש להימנע מחשיפת המוצר לשמש ישירה בעת היישום .במקרים של חשיפה לשמש ישירה
•בעת היישום עשויים להתהוות אזורים בעלי מראה מעונן .במקרה זה יש להימנע מייבוש
   חלקי של הצבע וליישם את השכבה הבאה במהירות "רטוב על רטוב".
•מומלץ להגן על סביבת העבודה ועל משטחים שלא אמורים להיצבע מהתזה לא רצויה של המוצר.
•יש לנקות מיד התזות לא רצויות וכתמים בעזרת מים.

אחסנה

על מנת לשמר את איכות המוצר לאורך זמן ,יש לאחסן את דלי הצבע   AURO PlantoDecorבחלל
יבש ,קריר ,מוצל ומאוורר היטב .בתנאי אחסון נאותים כמפורט ,ניתן לשמור את המוצר
באריזתו המקורית עד  12חודשים.

אמצעי בטיחות

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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