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סיקה        תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר  
®
  . , דוחה להבות ואש, מתאים לשימושי חוץ ופניםהינו סיליקון חד רכיבי, נטרלי N – פיירסיל 

בכל מקום שבו נדרש איטום/חיבור או הדבקה בין אלמנטים בשילוב עם עמידות בחום גבוה או דחיית         שימושיםשימושיםשימושיםשימושים
  להבות אש בבניה ובתעשיה.

 דוחה להבות �        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 הדבקות טובה ללא יסוד למגוון תשתיות רחב �

 ובתנאי מזג אוויר.  UVעמידות מצויינת ב  �

 מופחת ריח �

 אינו מכיל סולבנטים �

  קורזיביאינו  �

        אישורים ותקניםאישורים ותקניםאישורים ותקניםאישורים ותקנים

        

        

� DIN 4102 B1 

� ISO 11600-G-Class 25LM 

� ASTM C-920 Class 25 

� Tested according to BS 476-20  

          מידע טכנימידע טכנימידע טכנימידע טכני

  )דומה לאפור בטון( אפור        גוון גוון גוון גוון 

  קרטונים במשטח.  96יחידות בקרטון,  12מ"ל,  300ת ושפופר        אריזה אריזה אריזה אריזה 

מיום היצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל בטמפרטורות שבין   חודשים  12            אחסון חיי מדף אחסון חיי מדף אחסון חיי מדף אחסון חיי מדף 

+10ºc  25+ - לºc  -  .יש להגן משמש ישירה  

  ניטרלי.   יבושי  סי, מנגנוןקאלקו סיליקון             בסיס כימי  בסיס כימי  בסיס כימי  בסיס כימי  

 DIN 53 479-B  ק"ג/ליטר 1.5        משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי 

  EN ISO 291  לחות יחסית)   50% וב 23ºc+דקות (ב  25 ~        זמן ייבוש ראשוניזמן ייבוש ראשוניזמן ייבוש ראשוניזמן ייבוש ראשוני

 EN ISO 291  לחות יחסית)   50%וב  23ºc+(ב  שעות  24מ"מ כל  2 ~        מהירות ייבושמהירות ייבושמהירות ייבושמהירות ייבוש

 ISO 11600  25%         כושר תנועה כושר תנועה כושר תנועה כושר תנועה 

 DIN EN 27 390  מ"מ  2 ˃        התנגדות לשקיעה התנגדות לשקיעה התנגדות לשקיעה התנגדות לשקיעה 

  150ºc+מקסימום  40ºc-מינימום         טמפרטורת שירות טמפרטורת שירות טמפרטורת שירות טמפרטורת שירות 

  300ºc+ עד טווח קצרל

  

0.6N/mm ~        חוזק מתיחה חוזק מתיחה חוזק מתיחה חוזק מתיחה 
2

 ISO 8339  לחות יחסית)   50%וב  23ºc+(ב   

0.4N/mm ~        חוזק לקריעה חוזק לקריעה חוזק לקריעה חוזק לקריעה 
2

 DIN 34 method C  לחות יחסית)   50%וב  23ºc+(ב   

SHORE ASHORE ASHORE ASHORE A        יום)  28(לאחר  25 ~        קשיותקשיותקשיותקשיות  ISO 868 

0.4N/mm ~    מודול אלסטיות מודול אלסטיות מודול אלסטיות מודול אלסטיות 
2

 ISO 8339  התארכות  100%ב   

 DIN EN 27 389  לחות יחסית)   50%וב  23ºc+(ב  90% ˂        התאוששות אלסטיתהתאוששות אלסטיתהתאוששות אלסטיתהתאוששות אלסטית
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          יישוםיישוםיישוםיישום

        תכנון/תפרתכנון/תפרתכנון/תפרתכנון/תפר
        

        תצרוכתתצרוכתתצרוכתתצרוכת

מ"מ  6לכושר התנועה של החומר. גודל תפר כללי צריך להיות מינימום יש לתכנן את התפר כך שיתאים 
  מ"מ. 24ומקסימום 

  

  מ"מ 20  מ"מ 15  מ"מ 10        רוחב תפררוחב תפררוחב תפררוחב תפר

  מ"מ 10  מ"מ 10  מ"מ 7        עומק תפרעומק תפרעומק תפרעומק תפר

    מ"א 1.5 ~  מ"א 2 ~  מ"א 4.5 ~        אורך תפר לשפופרתאורך תפר לשפופרתאורך תפר לשפופרתאורך תפר לשפופרת

על התשתית להיות יבשה, הומוגנית, נקייה משמן,  גריז, אבק או חלקים רופפים. יש להסיר צבעים, ציפויים,         איכות התשתיתאיכות התשתיתאיכות התשתיתאיכות התשתית
קליפת מי צמנט או כל גורם מזהם אחר אשר היקשרותו לתשתית רפויה. יש להיצמד לכללי ההדבקה הכללים 

  בבניין. 

          תנאים ליישום תנאים ליישום תנאים ליישום תנאים ליישום 

 40ºc+מקסימום  5ºc+מינימום             סביבה סביבה סביבה סביבה טמפ' טמפ' טמפ' טמפ' 

  40ºc+מקסימום  5ºc+מינימום             תשתית תשתית תשתית תשתית טמפ' טמפ' טמפ' טמפ' 

שיעור לחות שיעור לחות שיעור לחות שיעור לחות 
            בתשתית בתשתית בתשתית בתשתית 

 על התשתית להיות יבשה לחלוטין 

יש ליישם את הסיליקון באמצעות אקדח מתאים. יש לעבד את המוצר באמצעות , המוצר מסופק מוכן לשימוש        שיטת יישום שיטת יישום שיטת יישום שיטת יישום 

  דקות מהיישום.  5-10מרית טבולה במי סבון או אצבע עם סבון לאחר 

לאחר  מיד . יש להסיר את הטייפוישרים טייפ ליצירת קצוות אחידים טינגיש לטפל בקצוות התפר עם מס

  מלא של החומר.  ולא להמתין לייבוש הההחלק

 Sika Thinner Cחומר שאינו יבש ניתן להסרה באמצעות מדלל 

חומר שהתייבש ניתן להסרה  .Sika Colma Cleanerאו  Sika Thinner Cבאמצעות סולבנט כגון:          ניקוי כלים ניקוי כלים ניקוי כלים ניקוי כלים 

 באמצעים  מכאניים בלבד. 

לדמם שמנים  ותת בניין אשר עלולואו תשתי EPDMאין להשתמש במוצר על תשתית ביטומנית, גומי,  �        הערות ליישום הערות ליישום הערות ליישום הערות ליישום 

 . )סולבנטים(ממיסים אורגניים , פלסטיסייזרים או ושומנים

 מליישם בחללים טחובים וסגוריםהמוצר מתייבש בתנאים אטמוספריים יש לדאוג לאוורור ולהימנע  �

על תשתיות אבן סופגות , בטון, בלוקים, וכדומה עלולה להיווצר הכתמה. יש לבצע בדיקה על כל תשתית  �

 של התשתית.  שובה האסתטיקה בכדי לשלול הכתמהאבן, בטון או אריחים בה ח

 טבולים במים תמידית.ההמוצר אינו מתאים ליישום באזורים  �

 בקות זכוכית, זכוכית בידודית. המוצר אינו מתאים לשימוש בהד �

 המוצר אינו מתאים למגע עם מזון.  �

  המוצא לא נבדק ואינו מתאים עקב כך לשימוש בתעשיית הפרמצבטיקה או מתקנים רפואיים.  �

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין         אזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחות

לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה 

חות של המוצר ניתן להשיג על דרכי  הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטי

  .www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09מחברת גילאר בע"מ בטל' 

  ניתנים בתום לב על סמך הידעהמידע 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. והניסיון 

ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל 

ת, או ליצור שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימ

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.

 


