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ן דו רכיבי היוצר שכבת קישור ומאפשר יישום שכבות נוספות של יטפוליאורנו חומר על בסיס ה 810 –יק לסטסיקה  תיאור המוצר
מתאים גם ליישום מוצר ה עבר הזמן המאפשר יישום שכבה נוספת. כאשר שהתייבשהפוליאוריאה ע"ג פוליאוריאה 

 שכבות פוליאוריטן דקורטיבית עליונות על גבי פוליאוריה מסדרת סיקפלור / סיקה קור.

 בלבד כגון:  SIKAחברת של  יהליישום ע"ג פוליאוריא▲ שימושים
 8800 -ו  821LV  ,822  ,830 844XT, 842BG, 841ST   ,851 לסטיק סיקה▲

 לציפויים הנ"ל  צויינתמהדבקות ▲ תכונות / יתרונות
 אינו מכיל סולבנטים ▲
 מהירה  התייבשות▲
 תצרוכת נמוכה▲
 .לסיריניתן להתזה בא▲

 A+Bק"ג  13.5ן דו רכיבי בגוון חום יטפוליאור תיאור המוצר
 ק"ג   A  =9אריזות: 

B               =4.5  ק"ג 

יש לאחסן את המוצר בתנאים .  + C - ˚C30˚5חודשים מתאריך הייצור כאשר האריזה לא נפתחה ובטמפ' בין  12 זמן למדף
 אופטימליים ולהימנע ככל שניתן לפתיחה חוזרת. 

 משקל סגולי 
 C˚23בטמפ'  

A =1.481 ק"ג/ליטר 
B =1.229 ק"ג/ליטר 

A+B =1.380  ק"ג/ליטר 
 100%אחוז מוצקים = 

 ק"ג) 0.09-0.05(גר'/מר'  90-50 תצרוכת 
 .Cטינר  15%בתוספת 

מכמות החומר המומלצת עלולה ריגה ח .לכמות המקסימום המומלצת מעבר אין להוסיף חומראך הנתון תאורטי 
 .לפגוע בתוצאות ההדבקה של המוצר.

 . אריות ציפויים, מים וכל מזהם אחרשנקי, וחפשי משומנים, גריז, חומרי ניקוי  הכנת השטח 
 21.5N/mm של הציפוי הקיים חוזק שליפה מינימלי

 במקרה של ספק מומלץ לבצע בדיקת שליפה. 
 יועד לניקוי תשתיות אלא ליישום על תשתיות נקיות בלבד. אינו מהחומר  •

 ) TRAMEXלפי בדיקת  (מקסימום  4%תשתית בלחות  תנאי יישום
 80% באויר  ליתאלחות מקסימ

 +  C˚40+ ועד  C˚8טמפ' תשתית וסביבה מינימום 
לבצע חובה  – יהצסדנבתנאים של קונ בודאין לע -מקדימה לפני היישום  )DEW POINTיש לבצע בדיקת נקודת טל (

 מעל נקודת הטל. C˚3לפחות  את המוצר 
  

 )  A:B(במשקל  2:1 ערבוב ייחס
 ה הומוגנית. חעם מערבל חשמלי עד לקבלת מש בלבד Aיש לערבב חלק 
 15%להוסיף  יש לאחר מכן .ובת אחידהערתדקות עד לקבלת  3 משךבולערבב בהדרגה ובמלואו  Bיש להוסיף חלק 

 דקה עד לקבלת תערובת אחידה.  1ך כ במשערבב שוב ולהמשיך ל  Sika Thinner Cמדלל 
  מערבוב יתר ע"מ למנוע כניסת אויר. להימנעיש 

 סלד'.  300-400הערבוב עם מיקסר חשמלי במהירות איטית 
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 ניילוןמומלץ שימוש ברולר מיקרופייבר או  ממ') 12יש למרוח שכבה אחת בלבד עם רולר שער קצר ( הוראות יישום 
  דה של הרולר. בשל כושר ההצמ אך תוצאות מיטביות תושגנה בגלילה )איירלס(ם בהתזה מתאים גם ליישוהמוצר 

 יישום פוליאוריאה טבלת
  - S.L 810  על 

 שעות . 10 -שעות ולא יותר מ 5יש להמתין לפחות  C˚10בטמפ' 
 שעות . 6 -שעות ולא יותר מ 3יש להמתין לפחות  C˚20בטמפ' 
 שעות). 2 -שעות (לא פחות מ 3-2יש ליישם את החומר תוך  C˚30בטמפ' 

 

 יש ליישם ברציפות ללא הפסקות. תוך הקפדה על הכמות המומלצת.  Cאת הפריימר לאחר שדולל בטינר  הערות:

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע  הערת אזהרה
בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  

מהישג ידם של ילדים וממקור אש / חום. הרחק  !דליקמר החולעזרה רפואית.  מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
או באתר האינטרנט  8994000-09 ות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל'את גיליון בטיח !למאכללא 

 . www.gilar.co.ilשל החברה 
והניסיון  ניתנים בתום לב על סמך הידעהמידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר  הגבלת 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, 

שהיא. הוראות  , או ליצור אחריות משפטית כלמסוימתרה מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למט
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.

 גילאר 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: 

http://www.gilar.co.il/

