
  
  

  דף מידע טכני
סיקה גרדסיקה גרדסיקה גרדסיקה גרד

®®®®
        פולקוטפולקוטפולקוטפולקוט––––

  צבע וציפוי לבטונים בבריכות שחיה ולמערכות טבולות במים

 

  עברית        דף מידע טכנידף מידע טכנידף מידע טכנידף מידע טכני
  צבעים וציפויים  פולקוט–®סיקה גרד
          0001 תיקון מספר: 17/08/2014תאריך 

          11155קוד טכני: 
          

3/1          

 

הנו ציפוי חד רכיבי, על בסיס מים, צבעוני ומבוסס על שרפים אקריליים לציפוי וצביעה של  PoolCoatסיקה גרד         תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר

  למגע עם מי שתיה. KTWבריכות מים מבטון ומאגרי מים להגנה ארוכת טווח ולתוצאות אסתטיות. מתאים לדרישות 

 ציפוי מגן לשמורות מים מבטון ▲        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

 בכלור בלבד. אין להשתמש לברכות בטיפול עם מלח.המטופלות ציפוי מגן וצבע לבריכות שחיה  ▲

 לצביעה של מערכות צמנטיות הנתונות במגע תמידי עם מים ▲

  לצביעת טיח, פנלים וציפויי גומי ▲

 עמידות גוון לאורך שנים ▲        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 עמידות כימית גבוהה מפני תכשירי הגנה משמש ומפני כלור ▲

 מתכלהעמיד טבול במים באופן קבוע ואינו  ▲

 ניתן לצביעה על גביי ציפוים/צבעים ישנים על בסיס גומי לשיקום מערכות בריכה ▲

 קל לניקוי ולביצוע חיטוי ▲

  מפחית הוצאות תחזוקה ▲

          נתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכניים

על פי דרישה מיוחדת. גווני בסיס: לבן, כחול בהיר, כחול כהה, ירוק בהיר,  RALגווני בסיס ו/או גווני  5צבע נוזלי.  כ         מראה / גווןמראה / גווןמראה / גווןמראה / גוון

  ירוק כהה. גוונים מסויימים עלולים להיות יציבים פחות לאורף זמן בשל השימוש בפיגמנטים אורגניים.

  ק"ג 13ליטר /  10דליי פלסטיק.         אריזהאריזהאריזהאריזה

  , בצל.30ºc+ל  5ºc+ריזתו המקורית, בטמפרטורה שבין חודשים מיום הייצור כאשר המוצר סגור בא 12        אחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדף

  שרפים אקריליים על בסיס מים        בסיס כימיבסיס כימיבסיס כימיבסיס כימי

  ק"ג/ליטר 1.3        צמיגותצמיגותצמיגותצמיגות

לצבע עמידות כימית כנגד דטרגנטים חומציים ובסיסיים, חומרי חיטוי ומי כלור. המוצר אינו עמיד בפני סולבנטים ואינו         עמידות כימיתעמידות כימיתעמידות כימיתעמידות כימית

ממיסים. בבריכות המכילות רמות כלור גבוהות ואינן מיועדות לרחצת בני אדם תיתכן מתאים לציפוי בריכות דלק / 
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דהייה קלה של גוון המוצר עם השנים בשל ריכוז הכלור הגבוה. במקרים אלה מומלץ לצבוע "שכבת ריענון" מידי כמה 

 שנים על גבי הציפוי כדי לשמור על מראה אסתטי והגנה מלאה.

  +60ºcהמוצר עמיד בטמפרטורת מים של עד         עמידות טרמיתעמידות טרמיתעמידות טרמיתעמידות טרמית

  על בטון:        מבנה מערכותמבנה מערכותמבנה מערכותמבנה מערכות

על משטח הבטון להיות נקי. יש לבצע ניקוי חול או לחץ מים על משטח הבטון לפני הצביעה. יש לבצע שפכטל כדי 

  ק"ג / מ"ר.  2במינון של לפחות  720ECלמנוע חורים בבטון. שפכטל מומלץ הנו סיקה גרד 

  מים.  5%שכבות של הצבע. שכבה ראשונה מומלץ לדלל ב  2-3לאחר מכן יש לבצע 

  על טיח בריכות או לוחות פייבר צמנט:

  מים.  5%שכבות של הצבע. שכבה ראשונה מומלץ לדלל ב  2-3יש לבצע 

  שיקום מערכות ישנות הצבועות בצבעים על בסיס גומי או אחרים:

  ול. שכבות של הצבע ללא דיל 1-2יש לבצע 

  ציפויים פולימרים:

הצבע אינו מתאים לשימוש על מערכות אפוקסי, פוליאוריתן ישנות. כל מקרה יש לבדוק לגופו. יש להיוועץ ביועצים 

  הטכניים של חברת גילאר לפני כל ביצוע צביעה על גביי מערכות ישנות או קיימות.

                תצרוכתתצרוכתתצרוכתתצרוכת

משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי 

של הצבע של הצבע של הצבע של הצבע 

        במצב נוזליבמצב נוזליבמצב נוזליבמצב נוזלי

        ק"ג / ליטרק"ג / ליטרק"ג / ליטרק"ג / ליטר

        מוצקים משוערת ב %מוצקים משוערת ב %מוצקים משוערת ב %מוצקים משוערת ב %תכולת תכולת תכולת תכולת 

        

        

        

        בנפח                    במשקלבנפח                    במשקלבנפח                    במשקלבנפח                    במשקל

עובי שכבה תיאורטי בתצרוכת עובי שכבה תיאורטי בתצרוכת עובי שכבה תיאורטי בתצרוכת עובי שכבה תיאורטי בתצרוכת 

        גרם / מ"רגרם / מ"רגרם / מ"רגרם / מ"ר    100100100100של של של של 

        

        

        רטוב במ"מ           יבש ב מ"מרטוב במ"מ           יבש ב מ"מרטוב במ"מ           יבש ב מ"מרטוב במ"מ           יבש ב מ"מ

תצרוכת ממוצעת הכוללת תצרוכת ממוצעת הכוללת תצרוכת ממוצעת הכוללת תצרוכת ממוצעת הכוללת 

פחת לשכבה בעובי פחת לשכבה בעובי פחת לשכבה בעובי פחת לשכבה בעובי     20202020%%%%

        בינוניבינוניבינוניבינוני

        

        

מיקרון                משוער ק"ג / מיקרון                משוער ק"ג / מיקרון                משוער ק"ג / מיקרון                משוער ק"ג / 

        מ"רמ"רמ"רמ"ר

1.30  47  60  77  36  50  0.150  

        

        

  ניתן ליישום באמצעות מברשת צבע, רולר או התזת איירלס.         יישוםיישוםיישוםיישום

  . 40º-60ºמ"מ, זוית ריסוס  0.38-0.53בר, דיזה  180אקדח איירלס: 

  כאשר מיישמים עם רולר, מומלץ לעבור לפני עם מברשת לוידוא סגירה של חורים וחללים בבטונים. 

  ניקוי כלים: במי ברז.

  חשוב כי תשתית הבטון או הטיח תהיה נקי ויציבה ללא חלקים רופפים או אבק, שמנים, גריז וכד'.         הכנת התשתיתהכנת התשתיתהכנת התשתיתהכנת התשתית

  בכל מקרה מומלץ תמיד לבצע איזור ניסיון כדי להבטיח הידבקות הציפוי לתשתית.

  המוצר מסופק כשהוא מוכן לשימוש. יש ליישם את הצבע ללא דילול, פרט לשכבות היסד המפורט         ערבובערבובערבובערבוב

  מים. יש לערבב היטב לפני השימוש. 5%בדילול של לעיל 

  שעות מינימום. בטמפ' נמוכות יש להכפיל את זמן ההמתנה.  24        זמן המתנה בין שכבותזמן המתנה בין שכבותזמן המתנה בין שכבותזמן המתנה בין שכבות

 8ºc-30ºc        טמפ' יישוםטמפ' יישוםטמפ' יישוםטמפ' יישום
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  75%מקסימום         לחות יחסית באוירלחות יחסית באוירלחות יחסית באוירלחות יחסית באויר 

  יום ובתנאי שהמקום מאוורר והלחות במסגרת המותרת לייבוש החומר 14        ייבושייבושייבושייבוש

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

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

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

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

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    SISISISIKAKAKAKAנציגת 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: 


