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מפרט לאיטום ותיקון סדקים עובדים בסיקפלקס 11FC+

סיקפלקס  11FCהנו מסטיק פוליאורתני חד קומפוננטי גמיש וחזק ( SHORE A HARDNESS 45 ) ,המיועד לאיטום וסגירת
סדקים רגלים ועובדים עד .10%
סיקפלקס  11FCהנו בעל כושר הדבקה גבוה במיוחד ,המבטיח סדק סגור ואטום למשך שנים רבות.
סיקפלקס  11FCקל לצביעה בכל גוון וצבע ,מיד עם גמר ההתקשות והתפלמרות.
סיקפלקס  11FCעמיד ברטיבות ,כימיקלים ,דלקים ,שפכים ,מי ים ,גזים ו. U.V -
סיקפלקס  11FCמשמש כמקשר ,מחבר ואוטם חיבורים וסדקים בין מתכות ,אלומיניום ,עץ ,זכוכית , P.V.C. ,גומי ועוד.
 .1הוראות שימוש:
יש לפתוח את הסדק לרוחב של כ 5 -מ"מ ועומק  10מ"מ .במקרה וקיימת על הקיר שכבת טיח עבה,
א.
מומלץ לפתוח את הסדק לפחות  1ס"מ לתוך התשתית מעבר לטיח ,על מנת למנוע היסדקות הטיח במקום
אחר.
יש לנקות מאבק ולכלוך .מומלץ למרוח סיקה פריימר  W.A.S.Pבתוך הסדק בעזרת מכחול
ב.
ולהמתין לייבוש מלא ) כ 10 -דקות (.
יש ליישם את הסיקפלקס  11FCלתוך הסדק ולהחליק עם פני הבטון או הטיח .לקבלת מילוי מלא
ג.
ואחיד עם פני הקיר מומלץ להדביק נייר דבק )מסקינטייפ ( משני צידי הסדק ,למלא ולהחליק עם שפכטל.
מיד בגמר ההחלקה יש להוריד את נייר הדבק.
זמן ייבוש למגע  1-2שעות ,ניתן לצבוע לאחר יומיים מהייבוש.
ד.
החומר דביק מאוד וקשה להסרה לאחר ייבוש לכן ,מומלץ לנקות ידיים וכלים מיד עם טינר מסוג
ה.
טולאול ,קסילול או טינר .21
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע
והניסיון 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 ,מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת ,או ליצור אחריות משפטית כל
שהיא .הוראות 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.
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