
שימושים 
מותאם במיוחד לאבני גינה ולאבני חיפוי סביב בריכות 
שחייה, אבני גיר, אבן מכובסת, צרובה מחוספסת, 
מסותתת, תשתיות בטון ולשאר תשתיות סביב הבית 
העשויים מחומר טבעי. הסילר ניתן ליישום בצורה 
מקיפה על גבי תשתיות ריצוף וחיפוי בתוך המבנה 
ומחוצה לו. בתום מריחת הסילר האבן תקבל מראה 

חצי רטוב )כחצי טון שינוי גוון לערך(
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להגנה על משטחי ריצוף ותשתיות חוץ המצריכים הגנה חזקה 
ולאורך זמן 

אזהרות
• יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

• אין ליישם את החומר בקרב ילדים ובעלי חיים.
• יש להימנע במגע החומר עם העיניים. במקרה של מגע 

עם העיניים יש לגשת לרופא עם תווית זו.
• במידה והחומר מיושם בבניין דירות או במחסן סגור 

יש לאכלס את האזור רק לאחר ייבוש מלא שכל הריח
מתנדף מהאזור.

• החומר הינו דליק ולכן אין לעשן בקרבתו או להשתמש 
בחומר זה במקומות העשויים להתלקח בקלות.
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הכנת התשתית טרם השימוש בסילר: 
1. טרם השימוש בסילר יש לנסות בפינה נסתרת על גבי 
שטח קטן ורק לאחר קבלת תוצאה רצויה, יש להמשיך 
לשאר המשטח )יש לבצע חישוב של כמות המטרים שאנו 
עומדים לטפל(. 2. המשטח המטופל חייב להיות יבש 
ונקי לחלוטין מאבק או מכל לכלוך כגון: כתמי שמן וכו'. 
3. יש לאוורר כמה שיותר את איזור העבודה עם הסילר. 
4. במקומות סגורים מומלץ לחבוש מסכה מתאימה בזמן 
היישום. 5. בעת יישום הסילר יש להשתמש באמצעי 

הגנה מתאימים )כפפות וכו’(.

הוראות יישום:
את הסילר ניתן ליישם במספר אופנים: מטלית, מיכל 
ריסוס או בהספגה. היישום תלוי בסוג האבן. יש לשים 
לב בשימוש במטלית שאינה משאירה סימנים וסיבים. 
לפני תחילת עבודה יש להכין דלי או כלי מתאים ולהעביר 
את הנוזל אליו. יש לוודא כי הכלי נקי וייבש לחלוטין. יש 
לשים לב ולעבוד בצורה מבוקרת ולהימנע מטפטופים 
אשר ישאירו סימנים לא רצויים. אופן המריחה יקבע על 
פי גודל השטח שנרצה לטפל ובסוג המשטח. בשטחים 
אנכיים תמיד נקפיד על עבודה מלמעלה כלפי מטה. 
לתוצאה טובה ובמשטחים גדולים ניתן לעבוד עם רולר 

)צבע( או במכלי ריסוס מתאימים.

בעת המריחה יש לשים לב לטמפרטורות בזמן הביצוע 
ולספיגות התשתית. במקרה הצורך יש לחזור על המריחה 
פעם נוספת )תלוי בספיגות הכוללת של התשתית( עד 

לקבלת מראה אחיד ויפה.
אין למרוח את הסילר בשעות מוקדמות של הבוקר 
כשהטל עדיין לא ייבש. זמן הייבוש המלא נע בין 24-12 
שעות, תלוי בתשתית המטופלת ובאזור שלה )פנים/חוץ(. 
אין ללכת באזור המטופל בזמן הייבוש. אין לשטוף עם 
מים את התשתית המטופלת ב-24 שעות שלאחר יישום 
הסילר. חשוב לציין שמראה הסילר משפיע על נראות 
התשתית ולכן יש לבדוק זאת טרם יישום מלא. מריחת 
שכבה נוספת תחזק את מראה האבן ותעניק מראה 
רטוב יותר. לאחר יישום הסילר יש לנקות את המשטח 
עם מים נקיים או סבון עדין. לא מומלץ להשתמש עם 
סבונים קשים/חומצות שעלולות לפרק את שכבת הסילר 

ולפגוע באבן. זמן ייבוש סופי הינו 24 שעות. 
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