
 
 

 

Enhancer Pro Sealer    

 סילרפרו  אנהנסר            

 

 שם המוצר  .1
 סילרפרו אנהנסר 

 
 יצרן .2

LATICRETE 

   
 תיאור המוצר  .3

 את צבע המשטח לקבלת צבע עשירומדגיש האוטם מקצועי הוא חומר איטום  סילרפרו אנהנסר 
 

 (וחיצונישימושים )פנימי 

 רצפות •

 קירות •

 משטחי כיורים •

 דלפקים •

 יתרונות 

 מדגיש את גוון האבן •

 הכתמיםסוגי מפני רוב  הגנה מקצועית •

 ופגעי מזג אוויר UVעמידות לקרני  •

 וחיצוני לשימוש פנימי •

 סולבנטייםעל בסיס  •

 משטחים מומלצים

 אבן טבעית כגון: 

 סטון-בלו •

 צפחה •

 טרוורטין •

 אבן חול •

 אבן גיר •
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 מרצפות •

 מעוצבת אבן •

 גרניט •

 חלוקים •

 
 מספר פריט ואריזה

 D12446631-  ,יחידות במשטח. 1008יחידות באריזה,  12מ"ל,  473פיינט 
D14345943-  ,יחידות על משטח 600יחידות באריזה,  6מ"ל,  946רבע גלון 
D12612224 –  ,יחידות במשטח 160יחידות באריזה,  4ליטר,  3.8גלון 
D12612234- 5  ,יחידות במשטח 48ליטרים, יחידה אחת באריזה,  18.9גלונים 

 כיסוי מוערך

 מ"ל תלוי בנקבוביות האבן 473מ"ר/ 5.2עד  •

 מ"ל תלוי בנקבוביות האבן 946מ"ר/ 10.7עד  •

 ליטר תלוי בנקבוביות האבן 3.8מ"ר/ 41.8עד  •

 ליטר תלוי בנקבוביות האבן  18.9מ"ר/ 209עד  •

 זמן בלייה משוער

 שנים )בהתאם לכמות החומר ותנאי הסביבה( 5עד  •

 חיי מדף

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

 חומרים אורגניים נדיפים

 EPAגרם/ליטר למטרות 635  <
 

 הוראות אחסון וטיפול

יש להימנע מחשיפה ארוכה חומר דליק. יש להרחיק מחום, ניצוצות ולהבות. מסוכן בבליעה. 
ישום בריסוס, יש להשתמש במשאבת ריסוס לילאדים. יש להשתמש באזורים מאווררים היטב. 

אין לגינה, אין להשתמש במכונת ריסוס. אם האזור אינו מאוורר דיו, יש להשתמש במסכת נשימה.  
יש  .יש להשתמש בכפפות ומשקפי מגן בכל מגע עם החומרלבלוע. יש להימנע ממגע בעיניים ובעור. 

. אין לערבב עם חומרים 38ºCלהרחיק מילדים. אין להקפיא או לאכסן בטמפרטורה העולה על 
 כימיים אחרים. אין לשפוך למקורות מים טבעיים.

 אזהרות

   היוועץ בגיליון נתוני הבטיחות

כבס יש ל. בכוויות כימיות חייב לטפל רופא. הנגועים פשוט מיד את כל הבגדיםיש למגע עור:  •
 לטיפול רפואי. גשתיש ללפני שימוש חוזר.  הנגועיםים בגדאת ה

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

 
 

 
 מידע טכני  .4

 מאפיינים פיזיים
 נוזל מראה

 שקוף צבע
 הידרוקרבון עדין ריח
pH 4.5 

 0.81 משקל סגולי
Flash Point 27.7 מעלות צלזיוס 

 
 עבודהתכונות 

 .שעות 24 – 72 :ייבוש מלא
 
 תקנה ה .5

 
 הכנת המשטח 

 
ן תמיד על אזור ובחיש להשתמש רק לפי ההנחיות. יש לא את כל ההוראות לפני השימוש. וקריש ל

אפשר למשטחי רובה יש לשעות לייבוש ,כדי לברר את אופן השימוש והתוצאות.   24ן  יהמתלנסתר ו
ודא שהמשטח נקי ואין עליו חומרי לו יש לפחות לפני השימוש.שעות  72חדשים להתייבש במשך 

. על טמפרטורת שעות לפני היישום 24-72. על המשטח להיות יבש איטום, שעווה או ציפויים
וודא שהאזור מאוורר היטב יש להימנע ממגע בעור ובעיניים.  יש ל.  10ºC - 27ºCהמשטח להיות בין  

מהאזור עד התייבשות  ק ילדים וחיות מחמדיהרחיש לבמשך כל השימוש ועד שהמשטח התייבש. 
 החומר.

 
 שימוש

 
 .כסות כל משטח שאינו מיועד לטיפוליש ל .1
 , מברשתולררבאמצעות רפידת צבע,  סילר פרו אנהנסר מזוג בנדיבות שכבה אחידה של יש ל .2

  אין להשתמש במכונת ריסוס, מגבת או ספוג ליישום. .או משאבת ריסוס לגינה
 לדרוש זמן יםעשוי יםדחוס משטחיםדקות.  15 – 20במשך  למשטחח לחומר לחדור יהניש ל .3

 . המשטח על להתייבש מיותר לחומר לאפשר אין .החומרלחדירת  נוסף
 . עודףה החומר כל את להסיר כדי יבשות מטליות עם השטח את ביסודיות לנגב יש .4
תידרש שכבה נוספת. אם נחוצה ולמשטחים סופגים, או היכן שנחוץ מראה כהה יותר, ייתכן  .5

השכבה הראשונית, על פי ההנחיות בסעיפים  מיישוםתוך שעה אחת  ליישמהשכבה נוספת, יש 
4 – 2 . 

 שעות. אם חובה  6 – 8 לאחרלחזור להשתמש במשטח  ניתןשעות.  24 – 72ייבוש מלא בתוך  .6
 

להגן עליה עד תום בכדי את הרצפה בנייר שרף אדום  יש לכסותלהשתמש במשטח קודם לכן, 
 זמן הייבוש המומלץ. 

 להיות עשויים בחומר הספוגים וציוד סמרטוטים. העבודה השלמת לאחר מיד יש לנקות .7
 ידם להישג מחוץ היטב מאוורר באזור ולייבש מינרלי ספירט עם הציוד את לנקות יש. דליקים

 לתקנות בהתאםמהם  להיפטר יש, יבשים והציוד הסמרטוטים כאשר. מחמד וחיות ילדים של
 .מקומית פסולת

 
 

3/4 



 
 

 
 
 
 

 מקומות עבור. מברשת או רולר, צבע ברפידת שתמשיש לה, קטנות עבודות עבור: היישום שיטת
מכונת . במכונת ריסוס להשתמש אין. גינהריסוס ל במשאבת השתמשיש ל, יותר גדולים עבודה

 בניקיון צורךו מבוזבז מוצר מכך וכתוצאה ריסוס יתר של משמעותית כמות ליצורריסוס עלולה 
 יותר טובות תוצאות ייצרות לאדים יתר תחשיפ של הפוטנציאל את תפחית ריסוס משאבת. נוסף

 .כתםמו  מראהל  תגרוםשל החומר    אחידה  לא  חדירה.  כולו  השטח  פני  על  שווה  באופן  לפיזור החומר
 

 .    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 
איטום ולפגום בעמידות לכתמים. לניקוי חומרי ב פגועמיועדים לתחזוקה יומיומית, ועלולים ל

 .שגרתי של אריחים ואבן מומלץ להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי מבחינת בסיסיות, כגון סטון קלינר
 קלינזאול עם ספוג ניקוי או מברשת קשה בעלת ידית ארוכה. -השתמש בעיקש, יש ללניקוי לכלוך 

קטע עם על ון בפינה נסתרת ובחיש ל ,'וכולב: לפני שימוש בחומר ניקוי על אריחים, אבן  שיםיש ל
 אריחים.

 שירותים טכניים  .   8

 סיוע טכני
-04או לפקס:  04-6230000 ניתן לפנות אלינו בטלפון:טים עשויים להשתנות ללא הודעה. מפר

 Info@orantechg.comאו לדוא"ל:  6231100
 ספרות בטיחות וטכנית

 ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פנייה אלינו
 www.orantechg.comאו בקרו באתר 

 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  
TDS 262: Stone and Tile Care Guide 
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