
GLOSSY BRICK 603

SAG SEALAR

תרסיס סילר ייחודי המותאם לבריקים ואבן טבעית במראה מבריק 
סילר לאיטום הידרופובי בייבוש מהיר מבית  לשימוש חיצוני ופנימי, בעל עמידות גבוהה 

הסילר יבליט את מרקם האבן ויעניק לתשתית מראה רטוב גם לאחר הייבוש

GLOSSY BRICK 603 מבית  פותח והותאם 

במיוחד לאקלים הישראלי הקשה. מיועד למשטחים 
אופקיים ואנכיים.

מעשיר ומעמיק את המראה הטבעי של האבן / בטון 
ומעניק הגנה חזקה מפני לחות ומים, עמידות גבוהה 
ל-UV, אינו מצהיב ועמיד בתנאי אקלים קשים, יובש, 

חום, לחות, קור והפרשי טמפרטורה קיצוניים.
משולב טכנולוגיה להקטנת הספיגות הקפילארית 
מצד אחד ובד בבד פתוח לנשימה ודיפוזיה של אדים 
החוצה )נשימתי(, מעניק הגנה ומקטין הדבקות אבק 

על האבן. 

 יתרונות בולטים
• קל ופשוט ליישום

• בעל יכולת חדירה עמוקה אל פני התשתית
• חומר איטום בעל עמידות גבוהה ב-UV ושחיקה

• מבליט את הטקסטורה של האבן 
• מעניק מראה מבריק וחדש.

• מקטין משמעותית את הספיגות הקפילארית )נימית(
• אינו מצהיב

• משמר את הצבע הטבעי, בגימור מבריק )מראה רטוב(
• דוחה מים, אבק, לכלוכים שומניים.

• נשימתי )הידרופובי(
• הסילר בעל תכונת ייבוש מהיר, כ-30 שניות מרגע היישום

יעיל למניעת היצמדות והידבקות אבק וחלקיקים.



sagoffice1@gmail.com   ע”י ומשווק  מיוצר 
Chemical Systems Ltd
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למידע נוסף והזמנות:

www.sagncs.co.il

הוראות יישום
• יש לנסות תחילה על משטח ניסוי בפינה נסתרת באבן על 

מנת לוודא תוצאה רצויה והתאמה.
• יש להסיר ולנקות את כל הלכלוכים מהאבן לקבלת אבן נקיה 

לחלוטין מאבק, שומנים, שאריות מלט, דבקים וכו’.
• להמתין לייבוש מלא של האבן ולפחות 48 שעות אחרי 

הרטבה במים.
• לערבב היטב את מיכל התרסיס לפני ותוך כדי השימוש

• לרסס ממרחק של בין 20-10 ס”מ ובשכבה אחידה מלמעלה 
כלפי מטה.

• לאחר ריסוס השכבה מומלץ להמתין מספר דקות ולרסס 
שכבות נוספות עד לקבלת התוצאה הרצויה בהתאם לסוג 
האבן • אין ליישם על משטח רטוב, או 48 שעות לפני ואחרי 

גשם צפוי.
• יישום על תשתית לחה ומלוכלכת לא תאפשר הספגה מלאה 
ועמוקה של הסילר ועלולה ליצור לכלוך ולחות כלואה ובכך 

לגרום ליישום כושל.

אזהרות
• אין ליישם ליד מקומות בעלי רגישות להתלקחות כגון מוצרי 
חשמל, שקעים, מקורות חום, טלפונים ניידים וכל אמצעי 

הפולט ניצוץ חשמלי ואש.
• יש לאוורר היטב את האיזור בזמן ואחרי היישום.

• חובה שימוש בכפפות אטומות, משקפי מגן, נשמית.
• בליעת כמות גדולה עלולה לגרום לפציעה חמורה ויש לפנות 

לטיפול רפואי מיד.
• יש להימנע ממגע עם עיניים, עור ובגדים. במקרה של מגע 

עם עור, לשטוף באופן מיידי. במקרה של מגע עם עיניים, יש 
לשטוף מייד במים לפחות 15 דקות ולפנות לטיפול רפואי מיידי.
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שימושים
מותאם במיוחד לחיפויי קירות פנים וחוץ, בריקים ,מדרגות 
אבן, פסלי אבן, שיש טבעי, לבנים, אלמנטים של בטון חשוף, 
אבני חול טבעיות ומלאכותיות, גרניט )על פי ייעוץ והוראות 

יישום בלבד(, טיח מינרלי ועוד. 


