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 הנו חומר אשפרה נוזלי, מוכן לשימוש למניעת אבדן מים מיציקות בטון, רצפה וקירות.  E –אנטיסול יקה ס תיאור המוצר

 כבישים מבטוןיסעות מ ▲ שימושים
 בשדות תעופהמסלולים  ▲
 מבטון וגגות בטוןדקים  ▲
 תומכיםקירות  ▲
 ועמודי בטוןקורות  ▲
 תעלות  ▲
 )מפעל(טרומיים אלמנטים  ▲

 סדיקה פלסטיתפחית מ ▲ יתרונות תכונות /
 השגת החוזקים הנדרשיםמבטיח  ▲
 התכווצותממזער  ▲
 אבקמפחית  ▲
 עמידות למחזורי הפשרה וקיפאוןמגדיל  ▲
 זמן לעומת פתרונות אשפרה מקובלים אחריםך חוס ▲

 ASTM C309 – 81 Type 1 Class Aלתקן תאמה ה ישוריםא
 . SCAQMD Rule 1168לתקן התאמה 

 מכיל חומרים נדיפים. אינו 
 על בסיס פוליאולפיןאמולסיה  כימיבסיס 

 חלבינוזל  / גווןמראה 

 ליטר 1000יכלים מ אריזה
 ג"ק 18פלסטיק, קנקני 

חודשים באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בתנאים אופטימליים, הרחק ממקור חום  12 אחסון וחיי מדף 
  35ºc+ל  5ºc+ומשמש ישירה, בצל, בטמפרטורות שבין 

 
 ג / ליטר"ק 0.98 ~ סגולישקל מ

 ר"/ מ גרם 200 – 150התצרוכת נעה בין  :ככלל. , לחות וטמפרטורה, רוחותתלויה בתנאי הסביבההתצרוכת  צרוכתת

 . )שעות 2עד  0.5לאחר (מיועד לשימוש על בטון טרי / ירוק אשר המים התאדו מפניו המוצר  שתיתת

 !לפני השימוש ערבב את המוצר היטבלש י יישוםיטת ש
 לרסס שכבה דקה של המוצר באופן אחיד על פני השטח כולו באמצעות מרסס ידנימיועד לשימוש בריסוס. יש המוצר 

לקבל יש על משטחים גדולים מאד ניתן ליישם את המוצר באמצעות מכונות שטיפה רכובות. ביישום או חשמלי. 
 החברה. ות לנושא מיועצי המלצ

 לאחר היישום באמצעות דלק / בנזין, טרפנטין מינרלייד מ כליםיקוי נ

יו, חובה להסיר לחלוטין את שכבה או כל חומר אחר על גב ומשטח הבטון מיועד לקבל צבע, ציפויבמידה  • הערות
 באמצעים מאניים.  Eהאנטיסול 

 שעות מגשם או רוח חזקה.  2-3היישום יש להגן על האזור המטופל במשך לאחר  •
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יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה הנדרשים לגוף כגון כפפות, משקפיים, כובע , מסכת מגן. ובעת שימוש במדללים לניקוי  בטיחות  
 כלים יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה והזהירות הנדרשים בהתאם לנדרש עבור החומר בו משתמשים. 

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

לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ  מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 בטל'

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 
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