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סילר ייחודי במראה רטוב )מבריק(, הידרופובי, על בסיס סולוונט לשימוש חיצוני ופנימי 

בעל עמידות גבוהה מעניק לתשתית מראה רטוב גם לאחר היבוש

פותח והותאם במיוחד לאקלים הישראלי הקשה. למשטחים אופקיים ואנכיים. מעשיר 
ומעמיק את המראה הטבעי של האבן / בטון ומעניק הגנה חזקה מפני לחות ומים, עמידות 
והפרשי  קור  לחות,  חום,  יובש,  קשים,  אקלים  בתנאי  ועמיד  מצהיב  אינו   ,UV-גבוהה ל
טמפרטורה קיצוניים. משולב טכנולוגיה להקטנת הספיגות הקפילארית מצד אחד ובד 

בבד פתוח לנשימה ודיפוזיה של נוזלים החוצה )נשימתי(. 

יתרונות בולטים 
• בעל יכולת חדירה עמוקה על פני התשתית

UV-עמידות גבוהה ב •
• מקטין משמעותית את הספיגות הקפילארית )נימית(

• אינו מצהיב
• משמר את המראה הטבעי, בגימור מבריק )מראה רטוב(

• דוחה מים, אבק, לכלוכים
• נשימתי )הידרופובי(

שימושים 
אידיאלי לשבילים )אבן משתלבת(, חניונים, מרפסות, 
חיפויי קירות, שיש טבעי, לבנים, מדרכות, אבני 
שפה, בטון חשוף וצבוע, צפחה, אבני חול טבעיות 
ומלאכותיות, גרניט )על פי ייעוץ והוראות יישום 

בלבד(, טיח ועוד. 
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הוראות יישום 
לערבב היטב את הסילר לפני ותוך כדי השימוש. 
לתוצאות טובות יותר, מומלץ לנקות את השטח עם 
מים/סבון ייעודי ולוודא שהמשטח נקי מאבק, טחב, 
עובש, לכלוכים ושומנים, ולהמתין לייבושו המלא. אין 
ליישם על משטח רטוב, או אם צפוי גשם ב-48 שעות 
הקרובות. יישם שכבה נדיבה ואחידה עם מברשת / 
רולר / התזה באיירלס. )מומלץ לנסות בנקודה נסתרת 
טרם היישום לבדוק התאמה(. זמן אשפרה 48 שעות. 

תשתית לחה ומלוכלכת לא תאפשר הספגה מלאה 
ועמוקה של הסילר ועלולה ליצור לכלוך ולחות כלואה 

ובכך לגרום ליישום כושל.

אזהרות
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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