
 

 הוראות שימוש במוצרים שלנו

 
ת להבטיח משטח חזק ועמיד הוראות שימוש אלו על מנליש להקפיד להישמע 

 שנים הבאות.ל
 

 .אי הקפדה על הוראות אלו עלולה להביא לנזק למשטח
 
 זמן הייבוש מושפע שעות 21-12 )הולכי רגל( זמן הייבוש לתנועה קלה .

מסוג הסילר )חומר האיטום( שנבחר יחד עם בין היתר מתנאי השטח ו

הלקוח להגנה על המשטח. על כן יש להיוועץ עם מומחה מטעמנו בטרם 

 העלייה על המשטח בסיום העבודה.

  )12זמן הייבוש לתנועה כבדה )הצבת עצמים כבדים ותנועת כלי רכב 

 ימים.

 חדים על גבי המשטח. ו/או  חפצים כבדים ו/או להשליך מגובה אין לגרור

 הדבר עלול לגרום לנזק למשטח.

 מרוכזת לניקיון המשטח, יש  /חומצהבמקרה של שימוש באקונומיקה

בשולי המשטח ולחכות  לעין בולטלעשות זאת ראשית במקום שאינו 

י בעיקר לאחר הדבר קריט נזק למשטח או לגוון שלו.נגרם ולוודא שלא 

תקופה מסוימת אשר במהלכה עלולה להיווצר שחיקה של שכבת ההגנה 

בכל  ויש צורך לחדשה בטרם השימוש בחומצות או חומרי ניקיון חזקים.

 מקרה, מומלץ לבצע דילול של החומר בטרם השימוש בו על המשטח.

  ,במידה ונוצרו סדקים פתוחים כתוצאה מתזוזה של הקרקע או התשתית

אין לשטוף את המשטח בכמות גדולה של מים בטרם יתבצע איטום של 

לשכבות הפנימיות של הסדקים. זאת על מנת למנוע חלחול של המים 

מומלץ להיוועץ עם  החומר אשר אינן מוגנות על ידי חומר האיטום.

 רך האיטום הנכונה או ביצוע האיטום על ידינו.מומחה מטעמנו בנוגע לד

  במידה ובהתאם לשימוש במשטח או חשיפתו הממושכת לשמש הגיע

העת לחדש את שכבת ההגנה על המשטח, מומלץ להיוועץ עם מומחה 

 מטעמנו לצורך המלצה על המוצר המתאים או ביצוע החידוש על ידינו.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דגשים מיוחדים בנוגע לרצפות מיקרוטופינג:

 

  עם סיום העבודה ובשבועיים הראשונים אין להניח חפצים כבדים על

המשטח אלא אם הם מונחים על דיקט קשיח/קרטון עבה אשר יחלק את 

המשקל של החפץ הכבד על פני שטח רחב יותר ככה שלא יווצר כתוצאה 

מהמשקל הכבד לחץ נקודתי אשר עלול לגרום לפגיעה במשטח בצורת 

גם לשכבת ההגנה לוקח מספר ימים עד שקע. גם למיקרוטופינג ו

 שבועות להגיע לחוזק ולתפקוד המלא שלהם.

  תחזוקה של מיקרוטופינג דומה מאוד לתחזוקה של רצפת פרקט או

רצפת דמוי פרקט. במהלך החודש הראשון אפשר לנקות את הרצפה עם 

סחבה ומים, בלי סבון ובלי חומרים כימיים, ולאחר מכן ניתן ואף מומלץ 

 את הרצפה עם מים וחומר ניקוי טבעי.לנקות 

  באופן כללי מומלץ שלא לגרור רהיטים על גבי רצפת המיקרוטופינג

. מומלץ להתקין על רגליות כל הרהיטים מגיני שבוע הראשוןבדגש על ה

 סיליקון או חומר רך אחר אשר יצמצם את האפשרות לשריטות למשטח.

 

 

 

 


