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מורקריל 902 - פנים חוץ
צבע אקרילי ע"ב מים לצביעת קירות פנים וחוץ

בעל כושר כיסוי גבוה ועמידות גבוהה לאקלים הישראלי

מיועד
לצביעה ולהלבנת תקרות במבנים לשימוש פנימי.

תכונות ויתרונות
גוון: לבן או מגוון	 
גימור: מאט 	 
כושר כיסוי גבוה: כ-9 מ"ר לליטר בשתי שכבות	 
זמן ייבוש למגע: כ-1 שעה לאחר היישום	 
זמן המתנה בין השכבות: כ-2 שעות בין שכבה לשכבה	 
זמן יבוש סופי: 7 ימים	 
 דילול: שכבה ראשונה 20-30% במים	 

שכבה שניה 10-20% במים  
 	5C°-35C° טמפרטורת יישום:

נתונים טכניים
הרכב: מים, מלאנים, פולימרים, טיטאן ומוספים מובחרים	 
אריזה: גלון 5 ליטר - 60 יח' במשטח, פח 18 ליטר - 36 יח' במשטח	 
אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש	 
חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון	 

הוראות שימוש
הכנת התשתית:

יש לנקות והחלק את התשתית מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.. 1
יש לבצע החלקות וסתימת חורים בעת הצורך ע"י שפכטל גבס בפנים או שפכטל צמנטי בחוץ.. 2
במקרים של צביעה ע"ג תשתיות סופגות כגון טיח או שפכטל ע"ב גבס/צמנט יש למרוח שכבת יסוד - מורבונדראול ורק על גביה ליישם . 3

את הצבע.
קירות בטון חדש ו/או טיח חדש יש לצבוע רק לאחר 30 ימים מיום הכנתם ולאשפר את התשתית )להרטיב במים( לפני יישום הצבע.. 4

יישום הצבע:
חובה לערבב את הצבע היטב לפני השימוש ושוב מידי פעם במהלך הצביעה.	 
לדלל את הצבע לשכבה הראשונה בתוספת מים בריכוז של 20-30% מהצבע ולערבב היטב לפני השימוש.	 
יש לצבוע את התשתית בשכבה ראשונה ע"י רולר / מברשת, בהברשה / בהתזה.	 
לאחר סיום השכבה הראשונה המתן בין 2-3 שעות לפני ביצוע שכבה שניה.	 
יש לדלל את הצבע לשכבה השנייה בתוספת מים בריכוז של 10-20% מהצבע ולערבב היטב לפני השימוש.	 
יש לצבוע את התשתית בשכבה שניה ע"י רולר / מברשת, בהברשה / בהתזה.	 

הערות
ניקוי כלים ע"י מים וסבון.	 
אין ליישם ע"ג תשתית רטובה.	 
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