Skim Coat
חומר ל‚מר ולהחלקה ˘ל לוחות אקווה Ùאנל¨ Úל בסיס צמנט לבןÆ
 AQUAPANEL Skim Coatהוא חומר מילוי על בסיס צמנט ,לכיסוי מלא של פני השטח עד לעובי של  5מ"מ ,על גבי לוחות
אקווה פאנל לקירות ולתקרות בשימוש פנימי ,ולתקרות חיצוניות ללא חשיפה ישירה לרטיבות.
מתאים במיוחד ,לפני יישום טיח דקורטיבי או גמר צבע.

הוראות הכנה ו˘ימו˘
לÙני יי˘ו:Ì

• לוחות האקווה פאנל יותקנו בהתאם
למפרטי אורבונד.
• פני לוחות האקווה פאנל יהיו נקיים ,יבשים,
ללא שיירי שמן ,אבק וצבע.
• יש ליישם כבסיס שכבת AQUAPANEL
.Board Primer

הכנת החומר:

יי˘ו:Ì

טרם יישום שכבת AQUAPANEL Skim
 ,Coatיש ליישם כבסיס שכבת פריימר
.AQUAPANEL Board Primer
יש לערבב  20ק"ג ©תכולת שק® של
 AQUAPANEL Skim Coatלתו Íכ 6.8-ליטר
של מים נקיים ©יחס של  0.34ליטר מים לכל
 1ק"ג .®AQUAPANEL Skim Coat

יש ליישם שכבה של
 ,Coatבעובי של  4מ"מ בעזרת מרית פלדה
©מאלג’® על פני לוח האקווה פאנל ,תו Íכדי
פיזור אחיד .יש להטביע רשת שריון אקווה
פאנל על כל השטח ,תו Íחפיפה של 10
ס"מ בין קצוות רשתות השריון ,ולאחר מכן
להחליק את פני השטח.

מומלץ לערבל במערבל ©מיקסר® מכני
מתאים ,בקצב של  600סיבובים לדקה.
יש להקפיד לנקות את הכלים בין מנה
למנה ,בכדי למנוע שינויים בתכונות
ה.AQUAPANEL Skim Coat -

לגמר המתאיל צבע ,יש ליישם שכבה נוספת
של  ,AQUAPANEL Skim Coatבעובי 2-3
מ"מ ,לאחר התקשות השכבה הראשונה.
לאחר שההתקשות החלה ,יש לשפשÛ
בעדינות את פני השכבה באמצעות ספוג
כתום רטוב ,ולהחליק בעזרת מרית פלדה
©מאלג’® עד לקבלת פני שטח חלקים.

AQUAPANEL Skim

הנחיות כלליות ואזהרות
יש להשתמש בחומר עד  45דקות לאחר הכנתו.
אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
עובי שכבה מינימאלית יהיה  4מ"מ.
בעת היישום יש להקפיד על טמפ’ של  5-35מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד ,יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של
אורבונד.
אין לצבוע על גבי  AQUAPANEL Skim Coatלח.
ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
זמן ייבוש לפני גמר עליון  4 -ימים.

תצרוכת חומר

תצרוכת חומר

כושר כיסוי של כ  3.5 - 3ק"ג למ"ר ,לכיסוי בעובי  4מ"מ.
מארז
שק במשקל  20ק"ג.
אחסון
יש לאחסן את השקים על גבי משטח עץ ,בחלל יבש ,מוצל ומוגן מפני לחות.
יש לסגור היטב שקים שניזוקו או נפתחו ,כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשונים.
החומר מתאים לשימוש עד  12חודשים ממועד ייצורו ,כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
מק"ט אורבונד770501034 :
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