Q4 Finish
שפכטל מוכן לשימוש לכיסוי מלא של פני השטח¨ לגימור חלק ברמה גבוההÆ

 AQUAPANEL Q4 Finishהינו שפכטל חדשני ,דוחה מים ,המקנה גימור פני שטח חלקים במיוחד ברמה
טובה מאוד (™רמה  ,)Q4כציפוי על לוחות אקווה פאנל פנימיים .המוצר מציע לקבלן טיפול מהיר וחדשני
בפני השטח ,לכיסוי קיר חלק ,מבריק או במרקם עדין.

תחומי יישום
 AQUAPANEL Q4 Finishמבטיח גימור מישורי ,חלק ובאיכות גבוהה על קירות הבנויים מלוחות אקווה פאנל לפנים .לא נדרש ליישם רשת שריון על
כל שטח הלוח ,אלא רק במישקים .המוצר משמש גם כגימור פני שטח תקרות וקירות עמידי נגיפה ,כאשר מיישמים על גבי AQUAPANEL Skim Coat
עם רשת שריון.
 AQUAPANEL Q4 Finishניתן ליישום באזורים לחים ,אך אינו מתאים לאזורים החשופים להרטבה ישירה.

הוראות הכנה ושימוש
לפני יישום:

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

יישום:
יש לערבב היטב את  .AQUAPANEL Q4 Finishבמידת הצורך ,לדלל עם כמות קטנה של מים.
יש להשתמש במיכל ובכלים נקיים.
 AQUAPANEL Q4 Finishמשמש לכיסוי קירות ,ללא רשת שריון .עובי השכבה המרבי הינו  2מ"מ
לכל שכבה.
ראשית יש לכסות בעזרת  AQUAPANEL Q4 Finishאת כל ראשי הברגים ומישקי הלוחות  -לאחר
שהודבקו בדבק מילוי מישקים  .PUיש ליישם במישקים סרט שריון לאקווה פאנל.
יש לשיי Ûחלקים בולטים ,וליישם שכבה שנייה של ( AQUAPANEL Q4 Finishברוחב של  20ס"מ
לפחות) ולכסות שוב את ראשי הברגים .לאחר הייבוש ,יש לשיי Ûחלקים לא אחידים.
לכיסוי פני שטח מלא ,יש ליישם  AQUAPANEL Q4 Finishבאופן שווה בעזרת שפכטל ברוחב של
כ 20-ס"מ (עובי השכבה לפחות  1מ"מ) .יש למלא אזורים לא אחידים במישקים ולהחליק את
מבנה השטח (יש לשיי Ûלאחר ייבוש ,במידת הצורך).
לאחר מכן יש ליישם שכבה רחבה יותר של ( AQUAPANEL Q4 Finishעובי השכבה כ 0.5 -מ"מ),
ולאחר הייבוש לשפש Ûעם נייר שיו Ûעדין .זמן הייבוש הוא בערך  24שעות לכל מ"מ של עובי
ציפוי ,בהתאם לטמפרטורה והלחות.
ניתן ליישם את  AQUAPANEL Q4 Finishעל גבי ,AQUAPANEL Skim Coatכגמר סופי על קירות
ותקרות.

™בתקן האירופאי  4רמות גימור Q4 ,הינה רמת הגימור הגבוהה ביותר.

טיפול פני השטח
ניתן לצבוע על גבי  AQUAPANEL Q4 Finishעם צבעים על בסיס מים ,צבעים אקריליים ,צבעים סיליקוניים
וצבעי סיד.

מפרטים
צבע  -לבן
צפיפות  1.6 -גרם/מ"ק
זמן יבוש  -בערך  24שעות (ב 23-מעלות צלזיוס ו 63%-לחות יחסית)
גודל גרגיר מרבי 50iμm -

הנחיות כלליות ואזהרות
אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
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 Q4 Finishלח.
ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
זמן ייבוש לפני גמר עליון  4 -ימים.

תצרוכת חומר
כושר כיסוי של כ 1.7-ק"ג/מ"ר 1 ,מ"מ עובי ציפוי
מארז
דלי במשקל  20ק"ג.
אחסון
יש לאחסן את הדליים על משטחי עץ ,בחלל יבש ,מוצל ומוגן מפני לחות.
יש לסגור היטב דליים שניזוקו או נפתחו ,כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשונים.
החומר מתאים לשימוש עד  12חודשים ממועד ייצורו ,כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
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