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תכונות עיקריות ושימושים:

• מתאים להכנת תערובות שניתן למרוח על קירות, רצפות ועוד

הוראות שימוש וישום: 
מלא כלי ערבוב בכמות שבין 2.5 ליטר ל- 4.5 ליטר   •  

  בהתאם לשימוש הנדרש
שפוך את תכולת השק אל המים וערבב היטב, המתן 3 דקות  •  

  וערבב שוב
כדי להפיק את המירב מתערובת קוורצמנט, כדאי להתקשר  •  

  לשק בטון, אנו נפרט, נרחיב ונדריך אותך כיצד להפיק את המירב
  מתערובת קוורצמנט של שק בטון, העוזר האישי של הבנאי

מכיל:
חול קוורץ משובח  •  

מלט משובח נושא תו תקן  •  
מוספים שונים  •  

ניקוי: 
במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה   •  

אחסון:
במקום מוצל ויבש   •  

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה  •  

אחריות:
כל המידע הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת לפי

מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו.
אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות החומרים ואינה

באה במקום אחריות המבצע.
על המבצע לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולדאוג

לביצוע נאות של העבודה על פי התקנים והנדרשים

הערה
בשל מגבלות מובנות אין אנו יכולים לפרט על גבי האריזה את כל 
היישומים ואת כל סוגי התשתית. על כן אנו ממליצים לפנות לפני 
תחילת השימוש במוצר אל המחלקה הטכנית לשם קבלת הנחיות 

מפרטות. בכל מקרה אין החברה אחראית לתקלות הנובעות מיישום 
לקוי אשר התבצע בשונה מההנחיות של המחלקה הטכנית
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אזהרות ובטיחות
הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה 

מים ופנה לייעוץ רפואי. פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. לא למאכל
רשימת הסיכונים והוראות הבטיחות (כנדרש בת"י 2302): מגרה את העור, מערכת הנשימה והעיניים. *הכיתוב בלשון זכר מתייחס לזכר ונקבה כאחד

סירוק והדבקה

בניה והדבקה

מריחה והדבקה


