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סיקה סרם רובה אפוקסית, הנה חומר משחתי דו רכיבי, המכיל מלאנים ומוספים למילוי מישקי אריחים בגמר איכותי         תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר

  עם מעט ברק, אידיאלי לאיזורים שנדרשים רמה גבוהה של אסתטיקה וניקיון. 

למילוי מישקים באריחי קיר ורצפה כגון: אריחי ויטרה, קרמיקה, גרניט פורצלן, שיש, מוזאיקה, אבן טבעית,  ▲        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

 קלינקר. 

למילוי ואיטום מישקים באזורים חשופים לחומצות, ניקיונות תכופים או בהם נדרש מישק בעל ספיגות  ▲

 מינימלית. 

 מטבחיים, מטבחים תעשייתיים, מעבדות.למפעלים תעשייתיים כגון: מחלבות, בתי  ▲

למילוי מישקים ברצפות הנתונות לתנועה כבדה ושחיקה מרובה כגון: מתקני אחסון, חדרי קירור, מרכזי  ▲

 קניות וכד'. 

לחדרים רטובים הנתונים לניקיון תכוף ולעומסים כגון: חדרי כושר, סאונות, חדרי מקלחת, שירותים  ▲

 ציבוריים וכד'. 

 בהן מבוצע חיטוי במי מלח או בכלור.  לבריכות שחיה ▲

  

  הערה: לפני יישום עם שיש או אבן טבעית יש לבצע בדיקת הכתמה. 

 עמידות כימית טובה ▲        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 מראה אסתטי  ▲

 קל לניקוי ▲

 עבידות גבוהה מאד ▲

 קשיחות ועמידות גבוהה להולם ולשחיקה ▲

 התאמה לסוגים רבים של אריחים ▲

 מתאימה לטבילה תמידית בנוזלים (לא בכימיקלים קשים).  ▲

  גוונים לבחירה 8 ▲

          נתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכניים

        מראה / גווןמראה / גווןמראה / גווןמראה / גוון

        

  . ראה כרטיס גוונים או טבלה

  

  ארוזים בתוך דלי.  A+Bשני רכיבים         אריזותאריזותאריזותאריזות

  ק"ג משחה A :4.7חלק 

  ק"ג נוזל B :0.3חלק 
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  ק"ג 5ערכה: 

ל  5°c+חודשים מיום הייצור כשהמוצר סגור באריזתו המקורית ומאוחסן בתנאים אופטימאליים בטמפרטורות שבין  24        אחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדף

+35°c .יש להגן על המוצר מקיפאון . 

  אפוקסי דו רכיבי בעל מקשה אמיני.         בסיס כימיבסיס כימיבסיס כימיבסיס כימי

 C°20* כל הערכים נבדקו  ב         משקל סגולימשקל סגולימשקל סגולימשקל סגולי

  ק"ג/ליטר A+B ~ :1.65חלקים 

  במשקל  B:A  94:6        יחסי ערבוביחסי ערבוביחסי ערבוביחסי ערבוב

  לחות יחסית 50%ו   23°c+דקות ב  45~         זמן עבודהזמן עבודהזמן עבודהזמן עבודה

  ימים מגמר הביצוע.  7שעות. ניתן להכניס לשירות מלא לאחר  24מתאים להליכה לאחר         התקשותהתקשותהתקשותהתקשות

  לחות יחסית 50%ו   23°c+ב

 30°c+מקסימום  10°c+מינימום         טמפרטורת יישוםטמפרטורת יישוםטמפרטורת יישוםטמפרטורת יישום

          עמידות כימיתעמידות כימיתעמידות כימיתעמידות כימית

        20°c+20°c+20°c+20°c+חשיפה קצרה ב חשיפה קצרה ב חשיפה קצרה ב חשיפה קצרה ב     20°c+20°c+20°c+20°c+חשיפה ממושכת ב חשיפה ממושכת ב חשיפה ממושכת ב חשיפה ממושכת ב         חומצותחומצותחומצותחומצות

      

      

      

      

  

  עמידות גרועה - מפתח: + עמידות אופטמלית   (+) עמידות סבירה     

 

 100°c+מקסימום 20°c-מינימום         עמידות טרמיתעמידות טרמיתעמידות טרמיתעמידות טרמית

                נתונים פיסייםנתונים פיסייםנתונים פיסייםנתונים פיסיים

        דרישות התקןדרישות התקןדרישות התקןדרישות התקן        ערך מתקבלערך מתקבלערך מתקבלערך מתקבל        תקןתקןתקןתקן        בדיקהבדיקהבדיקהבדיקה

EN 12808-2 ≤250 mm  עמידות לשחיקה
3

  ≤ 250 mm
3

  

לאחר עמידות לכפיפה 

  אחסון יבש

EN 12808-3  30 Mpa  30 Mpa  

חוזק לחיצה לאחר 

  אחסון יבש

EN12808-3  45 Mpa  45 Mpa  

  EN 12808-4  1.5mm/m  1.5mm/m  התכווצות

ספיגות מים לאחר 

  שעות 240

EN 12808-5  0.1g  0.1g  
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  התצרוכת המחושבת מוצגת בגרמים למ"ר        חישוב תצרוכתחישוב תצרוכתחישוב תצרוכתחישוב תצרוכת 

  

  השעות הראשונות. 24 -החומר הטרי מלכלוך , אבק , לחות וזיהומים אחרים , לפחות ביש להגן על  •        הגבלות ליישוםהגבלות ליישוםהגבלות ליישוםהגבלות ליישום

כאשר מיושם בעוביים שונים על אותה התשתית עלול להיראות כבעל אפקט מט שונה  -  359Nסיקפלור •

 מאזור לאזור.

 אין לעלות על אזור הפריימר עם סנדלי קוצים. •

של מחממים אלה פוגעת  CO2אם נדרש חימום אזור היישום המנע משימוש בגז , שמן, או פראפין , פליטת  •

 במוצר.

 יש לטפל בסדקים היטב לפני היישום. •

עבור הפרויקט כולו כך שהגוון של הפריים יעשה  359Nכדי להבטיח אחידות גוון , יש להזמין סיקפלור  •

 במקביל.

  

  המוצר מוכן לשימוש        ייבושייבושייבושייבוש

תנועה רגלית תנועה רגלית תנועה רגלית תנועה רגלית         טמפ'טמפ'טמפ'טמפ'

        קלהקלהקלהקלה

        ייבוש מלאייבוש מלאייבוש מלאייבוש מלא        תנועה קלהתנועה קלהתנועה קלהתנועה קלה

10°c+ ימים 10 - כ  ימים 5 - כ  שעות 48 - כ  

20°c+  ימים 7 - כ  ימים 3 - כ  שעות 24 - כ  

30°c+  ימים 3 - כ  יומיים- כ  שעות 16 - כ  

  

  הזמנים הנם תאורטיים ועלולים להיות מושפעים מתנאי הסביבה והיישום .

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע         אזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחות

בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  

חות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטי

  . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09בטל'

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

יימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, הק

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

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

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

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

        גילאר בע"מגילאר בע"מגילאר בע"מגילאר בע"מ

        שימור ואיטום מבניםשימור ואיטום מבניםשימור ואיטום מבניםשימור ואיטום מבנים

        שוויצריהשוויצריהשוויצריהשוויצריה    SIKASIKASIKASIKAנציגת חברת נציגת חברת נציגת חברת נציגת חברת 

  

  

        

  א.ת קדימה 6רחוב המתכת 

  60920מיקוד 

  5042ת.ד 

  09-8994000טל: 

  09-8994003פקס: 

  09-8994004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 


