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 סיליקון אצטוקסי ליישומים סניטריים. לאיטום ולעמידות בפני עובש ופטריות. תיאור המוצר

 סיליקון חד רכיבי לשימוש פנימי וחיצוני. שימושים

סאונות וכד'. משמש גם כמסתיק סיליקוני לשימושים שימוש עיקרי: כמסתיק סניטרי לחדרים רטובים , אמבטיות, 

 ואיטומים אוניברסאליים, ייעודיים לסיליקון, עפ"י ההוראות המפורטות.

 עמידות  ארוכת טווח כנגד עובש  ופטריות. ▲ תכונות / יתרונות

 ותנאי מזג אויר קשים. U.V –עמידות  גבוהה ב  ▲

 איננו מכיל סולבנטים. ▲

 גבוהים.אלסטיות  וגמישות   ▲

 : לבן ושקוף, גוונים נוספים לפי הזמנה : שחור, חום, בז', אפור. גוונים נתונים נוספים

 מ"ל. 310: שפופ' אריזה 

 חודש. c °25  12ל  c °10: בצל בטמפ' בין  זמן מדף אחסון

 ק"ג/ליטר. 0.98:  משקל סגולי

 דקות. 25:  זמן ייבוש למגע

 .50%ולחות יחסית   c °23ש' ב  24מ"מ כל  0.5:  קצב ייבוש

 .20%:  יכולת עבידות

 .c °150ועד   - c °40: מ  טמפ' תפקוד

 .50%ולחות יחסית   c °23מגפ"ס בטמפ'  4:  חוזק לקריעה

Shore A  =20  יום). 28(לאחר 

 .90%=  שיבה אלסטית

 מ"מ 4   -מ"מ  5.5   -מ"מ  8:    מרחק בין התפרים

 מ"מ 12 מ"מ 9 מ"מ 6  : רוחב (במ"מ) מידות תפר מומלצות

 מ"מ 6 מ"מ 6 מ"מ 6 עומק (במ"מ)                                  

 דקות מזמן היישום. 10הכנת שטח : יבש, חזק , יציב ונקי, מלכלוך, שומן וכד'. יש להחליק את המסטיק תוך  המלצות ליישום

 .c °35 -ל  c °5טמפ' יישום : בין 

 מומלץ לשימוש על תשתיות פורוזיביות , כגון : בטון,  אבן,  גרניט וכד'.החומר איננו  •

, ביטומן, EPDMאין להשתמש על תשתיות המפרישות שמנים סולבנטים או פלסטיסייזרים , כגון : גומי,  •

 פוליפרופילן, אתילן וכד'.

 ת,פליז ועופרת.החומר הינו אצטוקסי ועשוי להכתים ולגרום לקורוזיה במראות עם ציפוי כסף, נחוש •
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 סניסיל איננו מיועד לשימוש  בטבילה  מתחת למים עם עומסי מים. • 

 איננו מתאים למפעלי מזון או מגע עם  מזון. •

 החומר הינו אצטי ועל מנת למנוע תופעות אלרגיות מומלץ לעבוד עם כפפות. • הגבלות והוראות בטיחות

 חומר.כמו כן לדאוג לכיסוי חלקי  גוף העשויים לבוא במגע עם  •

 יש לשטוף היטב ידיים בגמר השימוש. •

 בזמן הביצוע מומלץ להגן על העיניים עם משקפי מגן. •

 יש לאחסן את החומר במקום מוגן וללא אפשרות גישה חופשית לילדים או כל אדם. •

והניסיון  מך הידעניתנים בתום לב על סהמידע 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, 

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

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 
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