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סיקפלור         תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר
®

הייסם 42
®
הינו ציפוי פולימרי על בסיס שרפים אקטיבים היברידיים משולבים צמנט  ופולימר ליצירת  

  מ"מ.  1-5רצפות מתפלסות בעובי 

לערבב יחדיו ליצירת מוצר סופי בהתאם להוראות בדף זה.  המוצר המוצר מורכב מבסיס נוזלי ותוספת אבקתית שיש 

  אוקסיד.- ניתן לגיוון באמצעות פיגמנטיים אבקתיים על בסיס ברזל

  כמדה מתפלסת תעשייתית גמישה לשיקום ושיפוץ משטחים ולציפויי בטונים חדשים או ישנים ובלויים.         שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

המערכת מתאימה לציפויי בטונים סדוקים, משטחי אספלט ומתכת והיא מיועדת לשימוש בתעשייה, במבנים 

מסחריים, בבניה פרטית, מרכזי לוגיסטיקה ועוד. תכונות הגמישות שלה משולבות עם עמידות גבוהה לשחיקה ונוחות 

  מ"מ.  5עד  1ליישום בשכבות דקות של 

סיקפלור
®

הייסם 42
 ®

ורטיבי  בתוך משפחת מוצרי הייסםהינו מוצר דק
®
והוא מיועד ליישום על Sikaשל חברת  

  תשתיות צמנטיות, ביטומניות, קרמיקה, אבן, עץ, מתכות ועוד. המוצר משמש ל:

 מדה מתפלסת דקורטיבית / צבעונית ▲

 יצירת רצפות טראצו מינרלי צבעוני ▲

 כמלאן ומקשר לרצפות פיזור אגרגטים ▲

 סדקיםכשכבה סופגת רעשים ומגשרת  ▲

  

        כאשר מעורבב עם תוספת  אגרגט צורני מתפקד המוצר כחומר תיקונים והשלמה: כאשר מעורבב עם תוספת  אגרגט צורני מתפקד המוצר כחומר תיקונים והשלמה: כאשר מעורבב עם תוספת  אגרגט צורני מתפקד המוצר כחומר תיקונים והשלמה: כאשר מעורבב עם תוספת  אגרגט צורני מתפקד המוצר כחומר תיקונים והשלמה: 

 ואחרים.  PMMAתחת מערכות אפוקסי, פוליאוריתן,  ▲

 EN 1504 -9תקן                                     2.3שיטה  2מתאים לשליטה בלחות    לפי עקרון  ▲

    EN 1504 -9תקן5.1שיטה          5מתאים להתנגדות פיסית לפי עקרון  ▲

        EN 1504 -9תקן                                     8.3שיטה          8מתאים להגברת עמידות  לפי עקרון  ▲

כושר הידבקות גבוה למגוון  רחב של תשתיות הכולל בטונים "ירוקים" ואריחי קרמיקה בנוסף לבטונים  ▲        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 לט, עץ, שיש, אבן ומתכותישנים, סדוקים ושחוקים, אספ

 עמיד לתנועה כבדה של מלגזות ומשאיות גם כאשר מיושם על תשתיות ביטומניות או אספלט ▲

שעות, וכן משפר את הליך התקשות הבטון  על ידי  24ניתן ליישום על תשתיות לחות, גם על בטון בן   ▲

 שליטה בכמות המים המתנדפת החוצה

 ולבטון ישן בין אם לח או יבש לחלוטיןהידבקות מעלה לבטון רטוב, לטיח  ▲

 רמה גבוהה של התפלסות ▲

 אטום לנוזלים אך מאפשר דיפוזיה ונשימת התשתית ▲

 עמיד לקיפאון ולמלחים הנוצרים כתוצאה ממחזורי קיפאון והפשרה ▲

 מתאים לשימוש פנימי וחיצוני ▲
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 אינו משפיע או גורם לחלודה בברזלי זיון  ▲

  ידידותי לסביבה ▲

 אינו מכיל סולבנטים        מידעסביבתי מידעסביבתי מידעסביבתי מידעסביבתי 

 ידידותי לסביבה ולמשתמש

 אינו מכיל חלקיקים או פסולת שעלולה לזהם אויר או מים

 AgBBנמוכות לפי  TVOCפליטות 

 (מערכת א'). EC-1בציון EMICODEדירוג 

  

        יוםיוםיוםיום    28282828לאחר לאחר לאחר לאחר         ימיםימיםימיםימים    3333לאחר לאחר לאחר לאחר 

≤310TVOC 
≤19TVOC 

≤5TSVOC 

  

  Leed  =4.2(מוצרים ידידותיים לפנים הבית) נקודות   EQמתאים ל 

  גר'/ליטר.  50 –נמוכה מ  VOCכמות 

 ספרד.ITTלפי מכון   EN 1504 -2התאמה לתקן         בדיקות/אישוריםבדיקות/אישוריםבדיקות/אישוריםבדיקות/אישורים

 שבדיה  SPלפי  A2flS1דירוג אש 

 Emicodeלפי   VOCפליטת 

 SR A15 – B1.5בדירוג13813:2002ENתקן מדה מתפלסת  לפי 

 ללא סילר עליון *כאשר מיושם

  )IR( 8) וחלק PR( 5) וחלק MC( 2חלק  EN 1504-2מתאים כציפוי עליון לפי  

          מידע טכנימידע טכנימידע טכנימידע טכני

  :           שרף      נוזל לבן Aחלק         מראה/גוון מראה/גוון מראה/גוון מראה/גוון 

  :           מלאן     אבקה + אגרגטים בגוון לבן. Bחלק 

  :  לבן שבורA+Bחלקים

  מט / או לפי גוון בו גוונה האבקה.  - גמר סופי :   מראה בטון לבן 

  ק"ג  6.67ק"ג או  4:           קנקנים Aחלק         אריזותאריזותאריזותאריזות

  ק"ג  20ק"ג או  12:           שקים Bחלק 

  ק"ג סה"כ 26.67ק"ג או  A+B  :16חלקים

  גרם בהתאמה לסוג האריזה.  333גרם או  200פיגמנט: ניתן להזמין פיגמנט לפי דרישה באריזות: 

  חודשים  A           :12חלק         אחסון/חיי מדף  אחסון/חיי מדף  אחסון/חיי מדף  אחסון/חיי מדף  

  חודשים  B           :12חלק 

מיום הייצור כפי שמצוין על גבי האריזה,  כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל  •

 30°c+-ל   5°c+בטמפרטורות שבין 

  :           יש להגן מקיפאון Aחלק 

  :           יש להגן מלחות, שמש ישירה או גשם. Bחלק 

  תערובת צמנטית הברידית בשילוב אקריל        בסיס כימי  בסיס כימי  בסיס כימי  בסיס כימי  

  ק"ג/ליטר A~            :1.05חלק         ל סגולי ל סגולי ל סגולי ל סגולי משקמשקמשקמשק

  ק"ג/ליטר B ~            :1.72חלק 

  ק"ג/ליטרA+B ~1.89חלקים 
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  20°c+ - ב  EN 1015-6כל הנתונים נבדקו על פי תקן  •

 מ"מ  5.0מ"מ, מקסימום  1.0מינימום         עובי שכבהעובי שכבהעובי שכבהעובי שכבה

  EN 13501-1לפי                                                                                                                                    A2flS1        דירוג אש דירוג אש דירוג אש דירוג אש 

  בחשיפה תמידית (עדיין בבדיקות). 50°c+/ מקסימום  20°c-מינימום         טמפרטורת שירות טמפרטורת שירות טמפרטורת שירות טמפרטורת שירות 

  1574ENלפי         הדבקותהדבקותהדבקותהדבקות

  

  מתכת/פלדה  בטון  גיל המערכת

 Mpa 1.02  ימים 7

(pc)  

1.45 Mpa 

(pc) 

 Mpa 1.69  ימים 28

(a)  

1.37 Mpa  

)pc(  

  

)pcכשל בקוהזיה של התשתית = (  

)aכשל בהידבקות של המוצר = ( 

 ISO 868לפי                                                                                                                       SHORE ASHORE ASHORE ASHORE A        ~49קשיות קשיות קשיות קשיות 

1.10kN/mm        גמישות/אלסטיות  גמישות/אלסטיות  גמישות/אלסטיות  גמישות/אלסטיות  
2

 UNE EN ISO 178לפי                                                                                                    

  דציבלים (אימפקט)  11.03 ≈        הפחתה אקוסטית הפחתה אקוסטית הפחתה אקוסטית הפחתה אקוסטית 

 דציבלים (אקוסטיקה באוויר) 12.58 ≈

          התנגדות להחלקה התנגדות להחלקה התנגדות להחלקה התנגדות להחלקה 

        רטוברטוברטוברטוב    SRVSRVSRVSRV        יבשיבשיבשיבש    SRVSRVSRVSRV        תשתיתתשתיתתשתיתתשתית

סיקפלור 
®

הייסם 42
®

  65  51  

  EN 13036-4לפי תקן  4Sנבדק עם מחליק מטיפוס 

 EN 13892-3תקן  Böhmeסמ"ר                                                                            לפי  50סמ"ר ל  15.48        התנגדות לשחיקה התנגדות לשחיקה התנגדות לשחיקה התנגדות לשחיקה 

 EN 1062-7 C2מ"מ                               לפי  0.14, רוחב סדק 21°c+, ב A1מ"מ , דירוג  0.1  ˂        גישור על סדיקה גישור על סדיקה גישור על סדיקה גישור על סדיקה 

המוצר לא תוכנן כמערכת בעלת עמידות כימית אך עמיד לכימיקלים שונים. לקבלת טבלת עמידויות של המערכת יש         עמידות כימיתעמידות כימיתעמידות כימיתעמידות כימית

לפנות למחלקה הטכנית של חברת גילאר בע"מ. כאשר נדרשת עמידות כימית חובה לצפות את המערכת בשכבה 

  ב מחברת גילאר.    עמידה בהתאם לדרישות הפרויקט. לחשיפה קצרה או ארעית יש לקבל אישור בכת
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יש להיצמד למבנה המערכות בהתאם למתואר לעיל ואין לשנותו תחת שום תנאי. שכבת היסוד המתוארת במערכות         מידע מערכת מידע מערכת מידע מערכת מידע מערכת 

  אלה מתאימה ליישום על התשתיות הבאות: 

  שעות ומעלה) 24) בטון טרי או ירוק ( בן 1

  יום)  14) בטון לח (גיל בטון עד 2

  ) בטון לח ( עם לחות שעולה מהתשתית) 3

  

        להשלמות ותיקונים:להשלמות ותיקונים:להשלמות ותיקונים:להשלמות ותיקונים:

  מ"מ  5-10עובי שכבה: 

  MRW: סיקפלור פריימר יסודיסודיסודיסוד

:   סיקפלור  ֹשכבת מליטהֹשכבת מליטהֹשכבת מליטהֹשכבת מליטה
®
הייסם 42 

®
  בתוספת ארגרט (ראה סוג ומינון בהמשך) 

  

        כמדה מתפלסת: כמדה מתפלסת: כמדה מתפלסת: כמדה מתפלסת: 

  מ"מ  5-10עובי שכבה: 

  MRW: סיקפלור פריימר יסודיסודיסודיסוד

:   סיקפלור  עליוןעליוןעליוןעליון
®

הייסם 42
®
  (בשכבה אחת) 

: סיקפלורסילרסילרסילרסילר
®

הארד טופ
®

DB  

  

        מבני המערכות המוגדרות להלן: מבני המערכות המוגדרות להלן: מבני המערכות המוגדרות להלן: מבני המערכות המוגדרות להלן: 

        מערכת א': שימוש תעשייתי מערכת א': שימוש תעשייתי מערכת א': שימוש תעשייתי מערכת א': שימוש תעשייתי 

  MRW: סיקפלור פריימר יסודיסודיסודיסוד) 1

סיקפלור :  יציקהיציקהיציקהיציקה)  2
®
הייסם 40 

®
  (בשכבה אחת) 

: סיקפלורסילרסילרסילרסילר) 3
®

הארד טופ
®

DB  

  

        מערכת ב': לשימוש תעשייתי/מסחרי, דקורטיבימערכת ב': לשימוש תעשייתי/מסחרי, דקורטיבימערכת ב': לשימוש תעשייתי/מסחרי, דקורטיבימערכת ב': לשימוש תעשייתי/מסחרי, דקורטיבי

  MRW: סיקפלור פריימר יסודיסודיסודיסוד)1

: סיקפלור  שכבת בסיס (אופציונלי)שכבת בסיס (אופציונלי)שכבת בסיס (אופציונלי)שכבת בסיס (אופציונלי)) 2
®
הייסם 40 

®
  מ"מ) 1-5( 

: סיקפלור שכבה עליונהשכבה עליונהשכבה עליונהשכבה עליונה) 3
®

הייסם 42
®
  מ"מ) 1-5(צבעוני,  

  פלייקס PVAסיקפלור   PVA: (אופציונלי) פתיתיםפתיתיםפתיתיםפתיתים) 4

  סילר אקרילי  TC-W: סיקפלייר סילרסילרסילרסילר) 5

  

        קישור, פריימר לרצפות עץ, תשתיות קשות, ביטומן או אספלטקישור, פריימר לרצפות עץ, תשתיות קשות, ביטומן או אספלטקישור, פריימר לרצפות עץ, תשתיות קשות, ביטומן או אספלטקישור, פריימר לרצפות עץ, תשתיות קשות, ביטומן או אספלט    גישור סדקים, פתרון בעיות, שכבתגישור סדקים, פתרון בעיות, שכבתגישור סדקים, פתרון בעיות, שכבתגישור סדקים, פתרון בעיות, שכבת    ––––מערכת ג' מערכת ג' מערכת ג' מערכת ג' 

  MRW: סיקפלור פריימר יסודיסודיסודיסוד)1

: סיקה לסטיק שכבת בסיס מגשרת סדיקהשכבת בסיס מגשרת סדיקהשכבת בסיס מגשרת סדיקהשכבת בסיס מגשרת סדיקה) 2
®

הייסם 45
®
  מ"מ) 1-3( 

: סיקפלור שכבה עליונהשכבה עליונהשכבה עליונהשכבה עליונה) 3
®

הייסם 40
®
  )501מ"מ זריעת אגרגט עודפת עם סיקדור  3-5(צבעוני,  

  או ציפוי / צבע אפוקסי / פוליאוריטן / אחר. , DB–:  סיקפלור הארדטופ סילרסילרסילרסילר) 4

  

        חניוני רכבחניוני רכבחניוני רכבחניוני רכב    ––––מערכת ד' מערכת ד' מערכת ד' מערכת ד' 

  MRW: סיקפלור פריימר יסודיסודיסודיסוד)1

: סיקה לסטיק שכבת בסיס מגשרת סדיקהשכבת בסיס מגשרת סדיקהשכבת בסיס מגשרת סדיקהשכבת בסיס מגשרת סדיקה) 2
®

הייסם 45
®
  מ"מ) 1-3( 

: סיקפלור שכבה עליונהשכבה עליונהשכבה עליונהשכבה עליונה) 3
®

הייסם 40
®
  )501מ"מ זריעת אגרגט עודפת עם סיקדור  3-5(צבעוני,  

  שכבות . 1-2 –ב  359N: סיקפלורסילרסילרסילרסילר) 4

  

סיקה לסטיק  •
®
הייסם 45 

®
  אינו מיועד להשאר חשוף לתנועה, שחיקה או חוץ 
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        פריימר: פריימר: פריימר: פריימר:         תצרוכת תצרוכת תצרוכת תצרוכת 

  גרם/מ"ר בהתאם לתנאי השטח, ספיגות התשתית.  400עד  MRW  ,200סקפלור פריימר 

  

סיקפלור סיקפלור סיקפלור סיקפלור             - - - - שכבת פילוס שכבת פילוס שכבת פילוס שכבת פילוס 
הייסםהייסםהייסםהייסם    42/42/42/4240404040/®®®®

®®®® : : : :        

  מ"מ 1מ"ר/ 1ק"ג/ 1.85 –כ 

  מ"מ עם מלג' משונן 2.0מיושם לעובי נומינלי של  ק"ג כאשר 5.5 –כ 

  

  הנתונים הינם תיאורטים ויכולים להשתנות בהתאם לסוג התשתית, שיטות עבודה, תנאי היישום  וכד'

  שעות. ניתן כי הבטון יהיה רטוב, לח או אלקלי.  24על גיל הבטון להיות לפחות         איכות התשתית איכות התשתית איכות התשתית איכות התשתית 

  שיש/אבן טבעית, טרצו, ביטומן, אספלט, גבס, עץ, מתכת וכדומה. ניתן לבצע המערכת על אריחי קרמיקה,

  

25N/mmתשתית הבטון חייבת להיות חזקה, יציבה, בעלת חוזק מינימלי ללחיצה של 
2

1.5N/mmומינימום של  
2

 

  לשליפה

  

8-10N/mmביישום על בטון טרי/ירוק הבטון חייב להגיע לחוזק מינימלי של 
2

כאשר חוזק סופי מתוכן הנו מינימום  

B250  )25 Mpa ,התשתית יכולה להיות לחה אך נקייה מחלקים רופפים, אבק, קליפת מי צמנט, מים עומדים .(

  שמנים, גריז,  שאריות ציפויים שונים, אימפרגנציה, חומרי קיורינג וכדומה. 

  

  בכל מקרה של ספק לגבי איכות התשתית יש לבצע אזור ניסיון. 

וכד'. זאת על מנת להסיר  shot blastתשתית בטון יש להכין  באופן מכאני על ידי ציוד ליטוש, צילוק, התזת חול,          הכנת התשתית הכנת התשתית הכנת התשתית הכנת התשתית 

  קליפת מי צמנט  ולקבל פני בטון פתוחים בעלי טקסטורה מתאימה. 

  יש להסיר חלקי בטון חלשים ולחשוף כיסי חצץ, חורים, סדקים או  פגמים אחרים

  

סדקים, חורים, שקים וכיסי חצץ יעשה עם מערכות תומכות של סיקה כדוגמת סיקדור , סיקפלור או סיקה גרד.  תיקון

מ"מ   10מ"מ או  5ניתן להשתמש במוצר עצמו לביצוע תיקונים, מילוי חורים או סדקים והשלמות עד לעובי  של 

  בתוספת אגרגטים. 

  

  בליטות יש להסיר באמצעות ליטוש.

  וטין אבק ותוצרי הליטוש על ידי שאיבת אבק או טאטואיש להסיר לחל

כדי למנוע הופעה של מכתשים וחורי סיקה על פני הציפוי ותוצאה מהספיגה של  MRWיש לבצע יסוד סיקפלור 

  התשתית  ויציאה של אויר אל פני השטח. 

          תנאים ליישוםתנאים ליישוםתנאים ליישוםתנאים ליישום

  30°c+מקסימום  7°c+מינימום  •        טמפרטורת סביבהטמפרטורת סביבהטמפרטורת סביבהטמפרטורת סביבה

  30°c+מקסימום  7°c+מינימום         טמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתית

  ללא מים עומדיםללא מים עומדיםללא מים עומדיםללא מים עומדיםניתן ליישם על תשתיות לחות, בטונים ירוקים         לחות בתשתית לחות בתשתית לחות בתשתית לחות בתשתית 
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  80%מקסימום  20%מינימום          לחות יחסית באוירלחות יחסית באוירלחות יחסית באוירלחות יחסית באויר

מעל נקודת הטל בעת היישום.  3°c+יש להזהיר מקונדנסציה על טמפרטורת התשתית והחומר הטרי להיות לפחות         נקודת טל נקודת טל נקודת טל נקודת טל 

  חריגה מנקודת הטל תפגע בציפוי מבחינת חוזק, מראה ואחידות. 

          הוראות יישום הוראות יישום הוראות יישום הוראות יישום 

  במשקל לקבלת מרקם מדה מתפלסת.  A :B 3:1חלקים         ערבוב ערבוב ערבוב ערבוב 

  

מ"מ, יש לערבב את החומר הטרי  5-10ס"מ ובעומק של  3-5להכנת תערובת תיקונים ותיקון פגמים  בקוטר של 

ק"ג    סיקפלור  1ביחס של 500סיקדור בתוספת אגרגט מסוג 
®

הייסם 42
®
 500ק"ג אגרגט סיקדור  1.5נוזלי ל  

  (מקסימום). 

  ניתן להפחית מעט אגרגטים בעבודה בתנאי חום גבוה או לחות נמוכה.  

  .  Aלפני הערבוב יש לנער היטב את קנקן חלק         זמן ערבובזמן ערבובזמן ערבובזמן ערבוב

  תוך כדי ערבוב . יש לערבב במשך  Bאל תוך דלי נקי ובהדרגה להוסיף את חלק   Aיש לשפוך את חלק 

דקות לצורך יציאת האוויר  3תת לחומר "לעמוד" בדלי דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית. בגמר הערבוב יש ל 1-2

  החוצה. 

  20°c+דקות מגמר הערבוב בטמפרטורה של   15יש ליישם את המוצר בתוך 

  

        חשוב: חשוב: חשוב: חשוב: 

 מעבר למינון שנקבע מראש.  Aלעולם אין לדלל את המוצר או להוסיף לו מים/חלק 

 אל הנוזל. (אבקה) אלא תמיד את האבקה  Bעל גבי חלק  Aאין למזוג את חלק 

  A+Bאל התערובת יש לעשות זאת לאחר הערבוב של חלקים  500כאשר מוסיפים אגרגט סיקדור 

          הוראות יישוםהוראות יישוםהוראות יישוםהוראות יישום

  סל"ד, רצוי בעל ראש ערבול כפול 300-400מיקסר חשמלי בלבד, מהירות         כלי ערבובכלי ערבובכלי ערבובכלי ערבוב

  אין לערבל את המוצר ב "טפלה" או מערבל בטון. 

יש לשפוך את החומר המעורבב על התשתית ולפזרו באמצעות מלג'/מסרק משונן מנירוסטה או גומי . ניתן גם לעבוד         יישום יישום יישום יישום 

ידנית עם מלג'. מיד בגמר הפיזור יש לעבור על החומר הטרי עם רולר קוצים  בשתי וערב להוצאת האוויר ופיזור אחיד 

  יותר של השכבה. 

  

  לאחר הביצוע לעבור עם מגב מתכת על הציפוי.כדי להימנע מסימני רולר קוצים ניתן 

  אין להוסיף מים לתערובת תוספת מים פוגעת במראה המוצר, וההומוגניות שלו. 

  

רצפה מפולסת לחלוטין ללא מקטעים או חיבורים מושגת כאשר נעשה שימוש בחומר טרי ורטוב כל הזמן תוך שמירה 

  על "קצה רטוב". 

  

  כדי להימנע מייבוש מהיר מידי או התכווצות של הציפוי אין לעבוד תחת שמש ישירה או רוח . 

  שעות באזור עם אוורור ותחלופת אויר טובה.  24יש לאפשר למוצר להתייבש 
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  מ"מ כדי למנוע התכווצות וסדיקה.     1בעבודה בתנאי חוץ קשים (חום, שמש, רוח) יש ליישם את המוצר בשכבות של 

  במים בלבד, מיד עם גמר היישום. החומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.         ניקוי כלים ניקוי כלים ניקוי כלים ניקוי כלים 

          זמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומר

        זמןזמןזמןזמן        ))))75757575%%%%טמפ' (לחות יחסית טמפ' (לחות יחסית טמפ' (לחות יחסית טמפ' (לחות יחסית 

+10°c    דקות 60 - כ  

+20°c   דקות 30 –כ  

+30°c   דקות 15 –כ  

  

  

חובה תמיד ליישם סילר על  סיקפלור  •        זמן המתנה בין שכבותזמן המתנה בין שכבותזמן המתנה בין שכבותזמן המתנה בין שכבות
®

הייסם 42
®

 אחרת קשה לנקותו.

  

לפני יישום  סיקפלור 
®

הייסם 42
®
  יש להמתין כדלקמן:MRWעל גבי סיקפלור פריימר  

  

        מקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנה        מינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנה        טמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתית

+10°c  6 שעות 72  שעות  

+20°c  3 שעות 48  שעות  

+30°c  1 שעות 24  שעה  

  

לפני יישום  סיקפלור 
®

הייסם 42
®
  אחרים במשפחת המוצרים יש להמתין כדלקמן: הייסםהייסםהייסםהייסםעל מוצרי  

  

        מקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנה        מינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנה        טמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתית

+10°c  24 שעות 72  שעות  

+20°c  12 שעות 48  שעות  

+30°c  8 שעות 48  שעה  

-על  סיקפלורTCW–או סיקפלור  DBלפני יישום סילר סיקפלור הארד טופ 
®

הייסם 42
®
  יש להמתין כדלקמן: 

  

        מקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנה        מינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנה        תשתיתתשתיתתשתיתתשתיתטמפרטורת טמפרטורת טמפרטורת טמפרטורת 

+10°c  24 ללא הגבלה  שעות  

+20°c  12 ללא הגבלה  שעות  

+30°c  6 ללא הגבלה  שעה  

  

מומלץ לבצע שכבת יסוד גם בין מוצרי הייסם השונים לבין עצמם כדי להבטיח איטום של התשתית והיעדר הערה: הערה: הערה: הערה: 

  חורי סיכה ואוויר בשכבה העוקבת.

לחות יחסית. שינויים בתנאי הסביבה, שיטות העבודה, וסוגי התשתית  50%משוערים ונמדדו ב הזמנים בטבלאות 

  עלולים להשפיע על זמנים אלה

  

ניתן ליישם ציפויים אטומים לאדים (אפוקסי, פוליאוריטן ואחרים) על גביי המוצר לאחר שהלחות בתשתית נמוכה מ 

  ) ולא פחות מ:TRAMEX(בדיקת  4%
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        מינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנה        טמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתיתטמפרטורת תשתית

+10°c  48 שעות  

+20°c  24 שעות  

+30°c  24 שעות  

  

  

        הערות ליישוםהערות ליישוםהערות ליישוםהערות ליישום
יש לדאוג תמיד לאוורור מספיק באזור הביצוע. מוצרים על בסיס מים דרושים לתחלופה של אויר כדי  •

 להתייבש כראוי. 

 המוצר מכיל מלט, יש להמנע ממגע עם העור, חדירה לעיניים או בליעה. •

 שעות.  24על החומר הטרי שיושם יש להגן מלכלוך, אבק וגשם במשך לפחות  •

מומלץ ליישם יסוד + סיקפלור  •
®

 הייסם בשעות אחר הצהריים כאשר הטמפרטורות יורדות. 42

 יש להגן משמש ישירה ורוח מיד לאחר היישום.  •

 אין להוסיף מים לתערובת בשום אופן.  •

לור שינויי גוון עלולים להופיע על  סיקפ •
®

הייסם כאשר אינו מטופל בסילר אחרי היישום וזאת בשל שינויי  42

עובי ותנאי תשתית ובשל היות המוצר טבעי/מינרלי. תופעה זו אינה פוגעת באופן מכאני של המוצר או 

 בתפקודו. 

על גבי   501), יש לבצע זריעה מלאה של קוורץ סיקדור (PMMAכאשר מצופה בסדרת סיקפלור פרונטו  •

ור סיקפל
®

  .PMMAהייסם לפני ביצוע שכבה עוקבת של  42

  המוצר מוכן לשימוש כדלקמן:        ייבוש סופיייבוש סופיייבוש סופיייבוש סופי

  

        לתנועה מלאהלתנועה מלאהלתנועה מלאהלתנועה מלאה        לתנועה קלהלתנועה קלהלתנועה קלהלתנועה קלה        לתנועה  רגליתלתנועה  רגליתלתנועה  רגליתלתנועה  רגלית        טמפרטורהטמפרטורהטמפרטורהטמפרטורה

+10°c   יום 14 –כ   ימים 3 –כ   שעות 24 –כ  

+20°c   ימים 7 –כ   כיומיים  שעות 15 –כ  

+30°c   ימים 4 –כ   שעות 24 –כ   שעות 7 –כ  

  

  הזמנים הינם משוערים ועלולים להשתנות בהתאם לתנאי השטח והסביבה, שיטת יישום וכדומה. •

  

  בשל היות רצפה צמנטית טבעית/מנרלית המוצר אינו מתאים כשכבת שחיקה בפני עצמו.         ניקוי ואחזקהניקוי ואחזקהניקוי ואחזקהניקוי ואחזקה

ה גרד באם תשאר חשופה השכבה תוכתם בקלות ולכן מומלץ לכסותה ולאטום אותה עם שכבת הגנה מסדרת סיק

  או סיקפלור. 

  

אין לנקות  סיקפלור 
®

הייסם אלא באמצעות טאטוא או שאיבה לפני שהמוצר יבש לחלוטין, בהתאם לטבלת הייבוש  42

  הסופי לעיל. 

  

  אין להשתמש בשיטות ניקוי אברזיביות.

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  

ות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיח

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

, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת

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

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