
 
 

 

 

 

BULLETPROOF SEALER 
 סילר   ףבולטפרו

 
 

 שם מוצר  .1
 סילר  ףבולטפרו

 

 יצרן .2
LATICRETE 

 

 תיאור מוצר  .3
, תוכנן להעניק הגנה מקסימלית למשטחי אבן טבעית נגד כתמי איטום מתקדםהוא חומר    ףבולטפרו

 שמן  וכתמים מבוססי מים.

 שימושים )חיצוני ופנימי(

 רצפות •

 קירות •

 משטחי כיורים •

 דלפקים •

 יתרונות

 הכתמיםסוגי רוב  מפניהגנה מקסימלית  •

 "בונדינג מיקרו" מתקדמת ההגנ •

 משמר את המראה הטבעי של האבן  •

 חומר על בסיס מים •

 לשימוש חיצוני פנימי •
 

 משטחים מומלצים

 אבן טבעית ומשטחי בנייה כגון:

 שיש מושחז או מרקמי •

 ים"דיגעם "גרניט מרקמי או  •

 גיראבן  •

 סטון-בלו •

 טיןרטרוו •

 אבן חול •

 אבני ריצוף •

 חלמיש •

 טרקוטה •

 למשטחי אבן נקבוביים מאוד במיוחדמתאים  •
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 מספר פריט ואריזה

 D14924207-  ,מ"ל 59דוגמית 
 D14924218-  ,באריזהיחידות  12מ"ל,  473פיינט 
 D14924225 – ( 946רבע גלון  )יחידות באריזה 6מ"ל 
 D14924240- ( 3.8גלון  ,)יחידות באריזה 4ליטר 
 D14924259- 5 ( 18.9גלונים  )יחידה באריזה 1ליטר 
 D14901553- 55 ( 208גלונים  )יחידה באריזה  1ליטרים 

 
 כיסוי מוערךכושר 

 מ"ל לשכבה אחת 473מ"ר/ 10.4עד 
 מ"ל לשכבה אחת 946"ר/מ 21.9עד 
 ליטר לשכבה אחת 3.8מ"ר/ 83.6עד 
 ליטר לשכבה אחת 208מ"ר/ 4,599עד 

 
 זמן בלייה משוער

 שנים למשטחי פנים 5עד 
 שנים למשטחים חיצוניים 3עד 

 )בהתאם לכמות החומר ותנאי הסביבה(
 יש לחדש מדי שנה.  ,טובות ביותרהלתוצאות 

 
 חיי מדף

 

 .10ºC - 32ºCחודשים, באריזה המקורית במקום מוצל ויבש בטמפרטורות  24
 

 תכולת חומרים אורגניים נדיפים

 EPAגרם/ליטר )למעט מים( למטרות  400
 )תכולת מוצקים נמוכה( U.S. stateו   LEEDגרם/ליטר )כולל מים( למטרות  20
 

 הוראות אחסון וטיפול

הימנע יש להשתמש באזור מאוורר היטב. לא למאכל. יש להימנע מחשיפה ממושכת לאדים. יש ל
. 38ºCאכסן בטמפרטורה גבוהה מ לקפיא או לה יןק מילדים. איהרחיש לעור. בממגע בעיניים ו

 לשפוך למקורות מים טבעיים. יןערבב עם כימיקלים אחרים. אל יןא
 

 אמצעי זהירות

 חותבטיההיוועץ בגיליון נתוני 

 גשתנוחות נמשכת, יש לה למקום מאוורר ובתנוחה נוחה לנשימה. אם אי יש לעבורנשימה:  •
 לטיפול רפואי. 

 יש . בכוויות כימיות חייב לטפל רופא. הנגועים פשוט מיד את כל הבגדיםיש למגע עור:  •
 לטיפול רפואי. גשתלפני שימוש חוזר. יש ל הנגועיםבגדים את הכבס ל

 ר עדשות מגעיהסיש לדקות לפחות.  15שטוף מיד במים את העיניים במשך יש למגע בעיניים:  •
 .יש לגשת לטיפול רפואיך לשטוף. יהמשול

 לטיפול רפואי. תגשיש לנוחות נמשכת ה עורר הקאה. אם איל יןשטוף את הפה. איש לבליעה:  •
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 ק מילדים. יהרחיש ל •
 

 

 טכני  ידעמ .4
 

 מאפיינים פיזיים  
 

 נוזל  מראה

 ענבר  בהיר צבע

 ארומטי  

pH 11 – 9 

 1.009 משקל סגולי 

 תכונות עבודה
 

 שעות 24 – 72 ייבוש מלא 

 שעות  6 –8 שימוש במשטח 

 

 תקנה ה .5

 הכנת השטח

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש. יש להשתמש רק לפי ההנחיות. יש לבחון תמיד על אזור 
שעות לייבוש כדי לברר את קלות השימוש והתוצאות הרצויות. יש לאפשר  24ולהמתין נסתר, 

. יש )עפ"י נתוני יצרן הרובה( שעות לפחות לפני השימוש 72למשטחי רובה חדשים להתייבש במשך 
לוודא שהמשטח נקי ואין עליו שעווה או ציפויים. ניתן להשתמש בסילר על משטחים לחים שעה 

. יש לוודא שהאזור מאוורר ºC 10 - 26ºC. על טמפרטורת המשטח להיות בין שיובשואחת אחרי 
היטב במשך כל השימוש, ועד שהמשטח התייבש. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור עד 

   התייבשות החומר.
 

 שימוש 

 נער היטב לפני השימוש. לוודא שהמכסה סגור ואטום, ויש ל .1
 את כל המשטחים שאינם מיועדים לטיפול.   ותכסיש ל .2
 , מברשת או מתיז בלחץ נמוך.  רולרח בנדיבות שכבה אחידה באמצעות רפידת צבע, ומריש ל .3
ודא שפני השטח יש לודקות. בפרק זמן זה  10 – 15ח לחומר לחדור למשטח במשך יהניש ל .4

 ף עוד חומר במידת יהוסיש לנשארים רטובים, 
           המשטח.   להתייבש על לסילראפשר ל יןהצורך. א

 ייבש היטב את המשטח כולו באמצעות בד סופג. יש ל .5
יהיה צורך בשכבה נוספת על משטחים נקבוביים סופגים. אם יש צורך בשכבה נוספת, וייתכן  .6

 דקות מזמן יישום השכבה הראשונית, על פי ההוראות  30 – 40זאת בתוך  יש לבצע
 . 5 – 3בסעיפים 

 ר על המשטח ספוגיהעביש לב שוב את המשטח בחומר. ירטיש להאם יופיעו שאריות חומר,  .2
 נגב בבד סופג נקי.לקרצוף לבן לשחרור שאריות ו

 נחוץ שעות. אם 6 – 8שעות. שימוש חוזר במשטח אפשרי אחרי  24 – 72יבוש מלא בתוך י .7
 בנייר  ותוכסיש להשתמש במשטח קודם לכן, ל

 שרף אדום עד תום הייבוש.
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 .   אחריות  6

, שיטת תיוק.9ראה סעיף   
DS 230.13 :LATICRETE Product Warranty 

 תחזוקה .   7

, אינם חומרי ניקוי חריפיםחומרי ניקוי בעלי רמת בסיס או חומצה גבוהה, מכילים אמוניה או 
מיועדים לתחזוקה יומיומית, ועלולים לשחוק חומרי איטום ולפגום בעמידות לכתמים. לניקוי 

להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי מבחינת בסיסיות, כגון סטון קלינר.  יששגרתי של אריחים ואבן 
יש  קלינזאול עם ספוג ניקוי או מברשת קשה בעלת ידית ארוכה. -לכלוך עיקש השתמש בלניקוי 

ועל קטע עם ן בפינה נסתרת ובחיש ל, 'שים לב: לפני שימוש בחומר ניקוי על אריחים, אבן וכול
 אריחים.

 שירותים טכניים   .7

 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 
 ספרות בטיחות וטכנית 

 ת טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו ניתן לקבל ספרו
 www.orantechg.comבאתר: 

 שיטת תיוק  .9

 להלן המסמכים הרלוונטיים: 

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty  
DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner  
DS 215.0: STONETECH KlenzAll Cleaner 
DS 262: Stone and Tile Care Guide 
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