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הנו שמן תבניות ייחודי, מוכן לשימוש על בסיס מים ונטול סולבנטים המבוסס על תערובת  W-320סיקה ספרול  תיאור המוצר

 ייחודית של שמנים מינרלים מזוקקים. 

 מתאים לשימוש באתרי בניה או במפעלים טרומיים ופותח במיוחד ל: W-320סיקה ספרול  שימושים

 תבניות חלקות שאינן סופגות ▲

 תבניות מתשתיות סופגות ▲

 (70°c+תבניות מחוממות )עד מקסימום  ▲

 תבניות טקסטורה ▲

 למוצר התכונות הייחודיות הבאות: תכונות / יתרונות

 צמיגות נמוכה ▲

 היצמדות מצויינת למשטחים אנכיים ▲

 מעצמו לאחר ריסוסמתפלס  ▲

 בתבנית  PORESכושר כיסוי מצויין ל  ▲

 אדי המוצר אינם רעילים או נפיצים ▲

 לא מתרשת היווצרות של שרפים בריאקציה ▲

 הפחתה של שאריות "מאובקות" על גביי התשתית ▲

 בטיחותי לשימוש ▲

 

 תכונות אלה מקנות את היתרונות הבאים:

 הפרדה קלה ומדוייקת של התבנית מהבטון ▲

 פני בטון חלקים ברמה גבוההגמר /  ▲

 ללא הפחתה של איכות פני הבטון ▲

 יותר הגנה על הבטונים מקורוזיה בברזל והתיישנות מוקדמת ▲

  נתונים טכניים

 נוזל, לבן חלבי מראה / גוון

 ליטר 20ליטר,  5קנקנים,  אריזה

 ליטר 200חביות מתכת 

 ליטר IBC ,1000מיכלי 

באריזתו המקורית. תאריך  30°c -ל  5°cחודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין  6 אחסון / חיי מדף

 הייצור מוטבע ע"ג האריזה. יש לסגור היטב אריזות שנפתחו. 
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 שמנים מינראליים מזוקקים מומסים במים.  בסיס כימי 

 ק"ג / ליטר 0.97 צפיפות מרחבית

  יישום

 140מייצר תצרוכת יעילה מאד בהתאם לסוג התבנית וסוג התשתית. תצרוכת מקסימאלית הנה  W-320סיקה ספרול  תצרוכת

 ליטר של מוצר בתבניות שאינן סופגות.  1מ"ר / לכל 

 50°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפרטורת יישום

לפני השימוש יש לערבב היטב את המוצר באמצעות ניעור אריזות קטנות או ערבול חשמלי באריזות גדולות. המוצר  הנחיות/הגבלות ליישום

 מסופק מוכן לשימוש, אין לערבב אותו עם מוצר אחרים או לדלל אותו במים. 

 על התבניות להיות יבשות ונקיות לחלוטין

 יש להסיר כל שאריות חלודה ובטון.

שכבה דקה ואחידה תוך קבלה מראה מנוקד )בגוון לבנבן( על גביי התשתית. יש להקפיד על יש ליישם את המוצר ב

כיסוי כל התשתית. )בשימוש בתשתיות סופגות יש לחזור על הפעולה במידת הצורך על מנת שיתקבל מראה תשתית 

 מנוקד כפי שמתואר בסעיף זה(. 

 /  F 110 i.e. 652.307 01ובעל פיית ריסוס שטוחה )דגם בר  3-6אנו ממליצים לעשות שימוש במרסס ייעודי בלחץ של 

652.245 .) 

 יש להימנע מהצטברות של עודפי חומר. חומר עודף יש להסיר באמצעות סמרטוט או ספוגית. 

לפני עבודה ראשונה עם החומר מומלץ ללקוח לבצע בדיקות התאמה ותצרוכות כדי לקבוע תהליכים וכמויות עבור 

 כל פרויקט. 

בתנאי מעבדה. כל חריגה מהאמור בדף זה   SIKAכל הנתונים בדף מידע זה מקורם בבדיקות פנימיות של חברת  הערה כללית

 הנובעת מתנאים שאינם בשליטתנו עלולה להתרחש ויש לקחתה בחשבון. 

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. במקרה של  אזהרת בטיחות

מים מתוקים רבים ופנה לקבלת עזרה רפואית. אין לבלוע בשום אופן את החומר.  עםחדירה לעיניים שטוף מייד 

להגנה על דרכי  הנשימה. יש להרחיק בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה 

מהישג ידם של ילדים. חובה לאחסן את המוצר בתנאים מתאימים בהתאם לדרישות המפרט הטכני. בכל פגיעה יש 

או  09-8994000לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 

 . www.gilar.co.ilבאתר האינטרנט של החברה 

ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר  הגבלת אחריות

לים בין חומרים, הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבד

תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, 

מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות 

ו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנ

 הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה. 

 גילאר בע"מ

 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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