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  מ"מ 0.1-0.3קוורץ צורני שטוף ומסונן כתוספת כמלאן לשרפים תעשייתיים ולחומרי מליטה 
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הנו קוורץ קריסטלי (אגרגט) מסונן, שטוף ונקי בעל אחוז קוורץ גבוה וחוזק גבוה המשמש כמלאן  508סיקדור         תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר

  לתערובות שונות בענף הבנין. 

 , פוליאוריטן ושרפים שונים. PMMAכמלאן למערכות אפוקסי,  ▲        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

 כחומר פיזור למניעת החלקה במערכות ציפויים ▲

 כמלאן כללי לחומרי בנין מבוססי מלט ▲

  כחומר גלם לתעשיות הזכוכית ▲

        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

        

        

        

 שטוף ונקי ללא אבק או שאריות מינרלים אחרים ▲

 עובר תהליך סינון קפדני תחת בקרת איכות ▲

 גודל גרגיר קבוע ואחיד ▲

  גבוה לובן ▲

          נתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכניים

          הרכב כימיהרכב כימיהרכב כימיהרכב כימי

הרכב 

    אחוז (%)  כימי

SiO2 99  

Al2O3 0,29  

Fe2O3 0,08  

Ti2O 0,16  

K2O 0,03  

Na2O 0,01  

CaO 0,02  

MgO 0,01  

BaO 0,02  

  

  

  ק"ג 25שקי נייר,         אריזהאריזהאריזהאריזה

ל  5ºc+בטמפרטורות שבין  יבש ומוצלהמוצר אינו מוגבל בזמן מדף כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים, במקום         אחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדף

+30ºc  .3אם זאת קיימת התיישנות טבעית של האריזות ומומלץ לחדשן מידי באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה-

חודשים קיים סיכוי לחדירה של לחות אל השקים במידה והמוצר מאוחסן בחוץ או במקום בו  12שנים. כמו כן, לאחר  4

  קיימת לחות באויר.

  קוורץ קריסטלי        בסיס כימיבסיס כימיבסיס כימיבסיס כימי
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  ק"ג / ליטר 2.65ספציפי:         משקל סגולימשקל סגולימשקל סגולימשקל סגולי

  ק"ג / ליטר 1.5יבש: 

  Mohsלפי  7.0        קושי גרגירקושי גרגירקושי גרגירקושי גרגיר

          גרנולומטריהגרנולומטריהגרנולומטריהגרנולומטריה

        נפהנפהנפהנפה        שארית ב %שארית ב %שארית ב %שארית ב %

4  > 315 µm  

82  200 – 315 µm  

13  100 – 200 µm  

1  63 - 100 µm  

0  < 63 µm  

    

103 µm  d
50  

  

  

        תיאור גרפיתיאור גרפיתיאור גרפיתיאור גרפי

  
  מ"מ 1ק"ג / מ"ר לעובי  0.9כ  –263SLכמלאן ליציקות אפוקסי, סיקפלור          תצרוכתתצרוכתתצרוכתתצרוכת

  מ"מ 1.5ק"ג / מ"ר ליציקה בעובי  0.2, כ  262ASNכמלאן לאפוקסי אנטי סטטי סיקפלור 
או  264ממשקל האפוקסי בסיקפלור  R10– 25%כקוורץ לפיזור על תערובות אפוקסי לקבל התנגדות להחלקה 

2530W .  
  

  נוספים יש ליצור קשר עם המחלקה הטכנית של גילארלמינונים 

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 מבנים

  שוויצריה SIKAנציגת חברת 

  

  

        

  א.ת קדימה 6רחוב המתכת 

  60920מיקוד 

  5042ת.ד 

  09-8994000טל: 

  09-8994003פקס: 

  09-8994004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 


