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הנה מדה צמנטיצ מתפלסת המכילה מלט, מוספים ופולימרים מיוחדים ליישור, פילוס ותיקון תשתיות  130סיקה לבל         תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר

  בטון. המדה ניתנת ליישום באופן ידני או על ידי מכונה / משאבה מתאימה. 

 לשימושי פנים בלבד בבניה ▲        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

, צבע אפוקסי, פרקט, PVCכתשתית מדוייקת לחומרי גמר לא תעשייתיים כגון: ריצוף, שטחים מקיר לקיר,  ▲

 לינוליאום, לוחות תעשייתיים וכד'. 

 מ"מ 6-30ליציקות בטון בעובי של  ▲

 לשטחים גדולים וקטנים ▲

"סיקפלקסכמערכת בשילוב דבקים של חברת סיקה מסוג:  ▲
®

, סיקה בונד
®

, סיקה סרם
®
.  

 אקונומית ▲        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 חד רכיבית מוכנה לשימוש ▲

 יישום קל ופשוט ▲

 מתאימה למגוון רחב של ציפויים עליונים ▲

  אינה מתאימה לשימושי חוץ או כתשתית סופית (אסתטית) ▲

          נתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכניים

  אבקה בגוון אפור בהיר        מראה / גווןמראה / גווןמראה / גווןמראה / גוון

  ק"ג 25שקי נייר,         אריזהאריזהאריזהאריזה

  חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה  6        אחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדףאחסון / חיי מדף

  באריזתו המקורית. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה. 30°c - ל  5°cשבין 

  צמנט פורטלנד, מוספים ופולימרים        בסיס כימיבסיס כימיבסיס כימיבסיס כימי

  ק"ג / ליטר (תערובת יבשה) 1.60~         צמיגותצמיגותצמיגותצמיגות

          נתונים מכאנייםנתונים מכאנייםנתונים מכאנייםנתונים מכאניים
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        לחיצהלחיצהלחיצהלחיצהחוזק חוזק חוזק חוזק 

 25N/mm²>  לחות 50%ו  23ºcשעות ב  24לאחר 

 33N/mm²>  לחות 50%ו  23ºcימים ב  7לאחר 

  40N/mm²>  לחות 50%ו  23ºcימים  ב  28לאחר 

 

ל ▲
פ

י

 EN-196  

 EN-196לחות לפי  50%ו  23ºcיום ב   28(לאחר  5N/mm²>        חוזק לכפיפהחוזק לכפיפהחוזק לכפיפהחוזק לכפיפה

  טמפרטורהטמפרטורהטמפרטורהטמפרטורה                                                                                            זמן חשיפהזמן חשיפהזמן חשיפהזמן חשיפה        עמידות טרמיתעמידות טרמיתעמידות טרמיתעמידות טרמית

 60°cעד                                קבועה 

  מתאים להתקנה בשילוב מערכות חימום תת רצפתי -

        מ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטימ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטימ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטימ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטי    30303030מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של         מבנה מערכותמבנה מערכותמבנה מערכותמבנה מערכות

  כשכבת יסוד 01שכבות סיקה לבל פריימר  1-2 .1

  הרצויבעובי  130יציקת שכבת מדה סיקה לבל  .2

  

        מ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטימ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטימ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטימ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס סטנדרטי    30303030מדה מתפלסת לעובי  גדול מ  מדה מתפלסת לעובי  גדול מ  מדה מתפלסת לעובי  גדול מ  מדה מתפלסת לעובי  גדול מ  

  כשכבת יסוד 01שכבות סיקה לבל פריימר  1-2 .1

  מ"מ 10בעובי מקסימלי של  130יציקת שכבת מדה סיקה לבל  .2

  המתנה לייבוש לפי טבלה וחזרה על ביצוע שכבת הפריימר .3

 בעובי הנדרש 130יציקת שכבת מדה סיקה לבל  .4

  

        מ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס גבוהמ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס גבוהמ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס גבוהמ"מ על גביי תשתית צמנטית לעומס גבוה    30303030מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של מדה מתפלסת לעובי מקסימלי של 

 155WN/ סיקפלור  161/ סיקפלור  156שכבות יסוד אפוקסי מסוג סיקפלור  1-2 .1

  מ"מ 0.3-0.8פיזור קוורץ צורני בגודל גרגיר  .2

  בעובי הרצוי 130יציקת שכבת מדה סיקה לבל  .3

  

ן צמנטיות. בכל מקרה מיוחד יש לפנות ליועצי החברה לקבלת אין ליישם את המדה ע"ג תשתיות שאינ -

  ייעוץ טכני. 

  

                תצרוכתתצרוכתתצרוכתתצרוכת

        תצרוכתתצרוכתתצרוכתתצרוכת        שם המוצרשם המוצרשם המוצרשם המוצר        סוג החומר / שלב סוג החומר / שלב סוג החומר / שלב סוג החומר / שלב 

        

שכבת יסוד למערכות בעלות 

  עומסים סטנדרטיים

  שכבה 1ג' / מ"ר /  200-250  01סיקה לבל פריימר 

שכבת יסוד למערכות בעלות 

עומסים גבוהים (חניות, כלי רכב, 

  עגלות משא קלות וכד')

  

 0.3-0.8פיזור קוורץ צורני בדירוג 

  מ"מ ע"ג שכבת היסוד הטרייה

 161או סיקפלור  156סיקה פלור 

  155WNאו סיקפלור 

  

  

  501סיקדור 

  ג' / מ"ר 250-400

  

  

  

  ק"ג / מ"ר 2.0-3.0

  מ"מ 1ק"ג / מ"ר /  1.6~   130סיקה לבל   יציקת שכבת מדה מתפלסת

        

        הנם תיאורטיים בלבד ואינם לוקחים בחשבון פחת, ספיגות תשתית ותנאי עבודה בשטח. *המספרים המוצגים
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                יישוםיישוםיישוםיישום

  על הבטון להיות חזק , יציב ונקי מחלקים רופפים , גריז, שומנים ואבק.         מצב התשתיתמצב התשתיתמצב התשתיתמצב התשתית

1.5N/mmעם חוזק שליפה מינימאלי של  mm²/N25 חוזק לחיצה מינימאלי לבטון הינו 
2

.  

  התשתית יש לבצע איזור ניסוי.בכל ספק לגבי טיב 

        באם קיים כל חשש לבעיה ביישום יש לבצע איזור ניסיון לפני תחילת העבודה.

 חובה להשתמש בפריימר בכל עבודה.         הכנת התשתיתהכנת התשתיתהכנת התשתיתהכנת התשתית

  רצפת בטון יש להכין על ידי ליטוש או חספוס והורדת מי צמנט משכבת הבטון העליונה. 

סיקה טופ סיקה טופ סיקה טופ סיקה טופ , סיקה מונוטופ , סיקה רפסיקה מונוטופ , סיקה רפסיקה מונוטופ , סיקה רפסיקה מונוטופ , סיקה רפ    בטון חלש יש לסתת, להסיר חלקים רופפים ולתקן חורים ושקעים עם מערכות 

122122122122.'  

  בליטות יש להסיר באמצעות ליטוש.

 לאחר הטיפול יש להסיר לחלוטין כל חלק רופף או אבק, באמצעות מברשת או שואב אבק.

  סיקפלור אפוקסי. סיקפלור אפוקסי. סיקפלור אפוקסי. סיקפלור אפוקסי. או  סיקדורסיקדורסיקדורסיקדוררכות לפני ציפוי אפוקסי, מומלץ לבצע תיקונים עם מע

        

  המדה ניתנת ליישום באופן ידני או בשאיבה.         ערבובערבובערבובערבוב

  המדה ניתנת לערבוב במערבל חשמלי/ידני או טפלה.

ליטר מים, בגמר היישום יש  4.75-5.25ק"ג  25דקות. יש להוסיף לכל שק של  2בערבוב ידני, זמן ערבוב מומלץ הנו 

  דקה על מנת לאפשר יציאת אוויר 1לתת לחומר "לנוח" במשך כ 

מ"מ. יש לוודא התאמת המוצר לשאיבה במשאבה לפני תחילת  3המוצר מכיל אגרגטים בדירוג של עד  -

  ביצוע העבודה כדי למנוע נזק לציוד יקר. 

יש לצקת את החומר על ידי שפיכה מכלי הערבול או הדלי או על ידי הזרמה של החומר במשאבה אל פני השטח. יש         יציקת החומריציקת החומריציקת החומריציקת החומר

לוודא ביצוע רציף ואחיד של החומר כדי למנוע נקודות חיבור במקומות בהם חומר ישן התייבש וחומר חדש התווסף. 

בי הרצוי. (יש להכין מראש מסרקים בעובי היציקה יש לפזר את החומר עם מסרקי מתכת או גומי על גביי התשתית לעו

  הנדרש). 

  

לאחר הנחת החומר חובה לעבור על היציקה עם רולר קוצים בשתי וערב מספר פעמים להוצאת אויר וקבלת פני שטח 

  חלקים ואחידים. 

  

  שעות ראשונות.  24בגמר היישום יש להגן מפני לחות, רטיבות או גשם ב 

          תנאים ליישוםתנאים ליישוםתנאים ליישוםתנאים ליישום

  35°cמקסימום  5°cמינימום         תשתיתתשתיתתשתיתתשתיתטמפ' טמפ' טמפ' טמפ' 

  35°cמקסימום  5°cמינימום         טמפ' סביבהטמפ' סביבהטמפ' סביבהטמפ' סביבה

  או יריעת פוליאתילן.  Sika Tramexלחות( בטון יבש ). ניתן לבדיקה באמצעות  4%עד         לחות בתשתיתלחות בתשתיתלחות בתשתיתלחות בתשתית

  80%מקסימום         לחות יחסית באוירלחות יחסית באוירלחות יחסית באוירלחות יחסית באויר
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          זמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומר

        זמןזמןזמןזמן        טמפרטורה חיצוניתטמפרטורה חיצוניתטמפרטורה חיצוניתטמפרטורה חיצונית

10°c +  

20°c +  

30°c +  

  דקות 30 -כ

  דקות 20-כ

  דקות 15 -כ
  

  יש להמתין כלדקמן: 01ע"ג שכבת יסוד סיקה לבל פריימר  130לפני ביצוע סיקה לבל         זמן המתנה ע"ג יסודזמן המתנה ע"ג יסודזמן המתנה ע"ג יסודזמן המתנה ע"ג יסוד

        מינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנה        טמפרטורהטמפרטורהטמפרטורהטמפרטורה

10°c +  12 שעות  

20°c +  8 שעות  

30°c + 4 שעות  

  

  יש להמתין כלדקמן: 156/161/155WNע"ג שכבת יסוד סיקה אפוקסי סיקפלור  130לפני ביצוע סיקה לבל 

        מקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנהמקסימום המתנה        מינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנהמינימום המתנה        טמפרטורהטמפרטורהטמפרטורהטמפרטורה

10°c +  24 ללא הגבלה  שעות  

20°c +  12 ללא הגבלה  שעות  

30°c + 8 ללא הגבלה  שעות  

  

  *הזמנים עלולים להשתנות בהתאם ללחות היחסית באיזור הביצוע.

  האפוקסי לפי המינון המומלץ* ביישום ע"ג יסוד אפוסי חובה לפזר קוורץ צורני ע"ג 

  * במידה ומבצעים שתי שכבות יסוד זמני ההמתנה זהים בין שכבות היסוד לבין עצמן

  

שעות. מומלץ תמיד להשתמש  12לפני יציקת שכבת מדה נוספת ע"ג שכבת מדה קיימת יש להמתין מינימום 

  בין השכבות.  01ביסוד מסוג סיקה לבל פריימר 

  מגמר היציקה        זמן ייבושזמן ייבושזמן ייבושזמן ייבוש

לתנועה קלה / התקנת לתנועה קלה / התקנת לתנועה קלה / התקנת לתנועה קלה / התקנת         לתנועה רגליתלתנועה רגליתלתנועה רגליתלתנועה רגלית        טמפרטורה חיצוניתטמפרטורה חיצוניתטמפרטורה חיצוניתטמפרטורה חיצונית

        מערכות חיפוימערכות חיפוימערכות חיפוימערכות חיפוי

תנועה מלאה / התקנת תנועה מלאה / התקנת תנועה מלאה / התקנת תנועה מלאה / התקנת 

        מערכות ציפוימערכות ציפוימערכות ציפוימערכות ציפוי

10°c 5 ימים 10  שעות 30  שעות  

20°c  4 ימים 7  שעות 24  שעות  

30°c  3 ימים 6  שעות 20  שעות  

יש לוודא ייבוש סופי לפני ביצוע מערכות רגישות לחות כגון: צבעי וציפויי אפוקסי. ניתן לבצע בדיקת  -

. מומלץ לבצע אפוקסי כאשר הלחות בתשתית יורדת אל מתחת Sika Tramexלחות באמצעות מכשיר 

  או בהתאם להוראות יצרן החומר. 4%ל 

 אינו מתאים לשימושי חוץ. -        הגבלות ליישוםהגבלות ליישוםהגבלות ליישוםהגבלות ליישום

 מתאים כגמר סופי ללא ביצוע מערכת ציפוי או חיפוי אינו -

מ"ל לכל שק חומר מעבר למינון המומלץ אולם אין לחרוג  500בתנאי חום קיצוניים ניתן להוסיף עד  -

 מכמות זו בכל אופן. 

יש לוודא בידוד מרטיבות או מקור מים קרקעי העלול להציף את אזור העבודה או לגרום ללחות העולה  -

 . מהתשתית

 אין ליישם על תשתיות רטובות או לחות -

 1%אחוז שיפוע מקסימלי ליישום הנו  -

יום הראשונים יש להגן על המדה משמש ישירה, רוחות חזקות או טמפרטורות גבוהות במיוחד כדי  28ב  -

 למנוע סדיקה. 
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 יום לפני הפעלת החימום.  28יש להמתין לפחות  –לשימוש עם חימום תת רצפתי  - 

מ"מ בשל אובדן חוזק. בנוסף קיים סיכוי כי האגרגטים  6מלץ לא לצקת את המוצר בעוביים הקטנים מ מו -

  במוצר ייחשפו ויפגעו במראה הרצפה ובמישוריותה. 

          ציפוי עליוןציפוי עליוןציפוי עליוןציפוי עליון

ניתן לצפות את המדה בשכבת סילר על מנת לאפשר לה להיות ציפוי עליון. הציפויים המאושרים לשימוש ע"ג החומר, 

  והמיועדים לשימוש פרטי/ מסחרי בלבד הנם:

        שם המוצרשם המוצרשם המוצרשם המוצר        ייעודייעודייעודייעוד

  304Wסיקפלור   סילר פוליאוריתן עליון שקוף בגמר מט

  305Wסיקפלור   סילר פוליאוריתן עליון צבעוני בגמר מט

סילר פוליאוריתן שקוף בגמר חצי מבריק לשחיקה 

  מוגברת

  356Nסיקפלור 

לשחיקה  סילר פוליאוריתן צבעוני בגמר חצי מבריק

  מוגברת

  357סיקפלור 

  169סיקפלור   UVסילר אפוקסי שקוף מבריק עמיד שחיקה ו 

  2530wסיקפלור   צבע אפוקסי ע"ב מים

  

  

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' 

ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון המידע 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, 

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

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

        ואיטום מבניםואיטום מבניםואיטום מבניםואיטום מבנים    שימורשימורשימורשימור

        שוויצריהשוויצריהשוויצריהשוויצריה    SIKASIKASIKASIKAנציגת חברת נציגת חברת נציגת חברת נציגת חברת 
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