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לחדירה ויצירת הגנה אנטי קורזיבית על ומסביב  מיועדהמוצר . ינהיביטור אנטי קורזיבי לבטוןאהינו  903רוגרד +פ תיאור המוצר

 ברזל הזיון .ל

על פני  ולקולריתמויוצר שכבת הגנה מבוסס על מרכיבים אורגניים החומר חודר עמוק לבטון  903סיקה פרוגרד +

 שכבת השטח של ברזל הזיון. 

מאפשרת הן דחייה של תחילת תהליך הקורוזיה וכן הורדת רמת התפתחות הקורוזיה,  903הגנה עם פרוגרד +

כאשר נעשה בו שימוש במשולב עם   -ים נוספותשנ 15 -עד כבמשך חיי השרות של המבנה  ארכתההמאפשרים 

 צת כחלק אינטגרלי ממערכת הגנה ושיקום של סיקה.  מערכת שיקום מומל

). ועונה לעקרונות התקן להגנה על 1877(תקן ישראלי  EN 1504 -9את דרישות התקן  םתוא 903סיקה פרוגרד +

 מבני בטון מזויין. 

 Cathodic / Anodicנה גה לעקרונות שלמוצר מתאים הכמו כן 

 להגנה אנטי קורזיבית של ברזלי הזיון באלמנטים מבטון מזויין מעל ומתחת פני האדמה  ▲ שימושים

להגנה ושליטה על התפתחות הקורוזיה בברזל הזיון במקרים בהם זוהתה הקורוזיה אך עדיין ללא פגיעה  ▲

 בבטון. 

 אגרסיביתבסביבה  –חשיפה לקרבונציה וכלורידים במניעה והגנה במקרים של סכנה  ▲

 להארכת משך חיי השרות של מבנים אדריכלים, היסטורים או הנדסיים כגון גשרים מנהרות ועוד.    ▲

ינהיביטור ע"ג איישום  11.9סעיף  91504-) עקרונות 1877(תקן ישראלי   EN 1504עונה  לדרישות התקן  ▲ תכונות / יתרונות

 בטון מזויין. 

 .  Vapor diffusion propertiesאינו משנה את פני/מראה הבטונים, הקירות או קצב אידוי הלחות  ▲

 הגנה לשנים רבות כולל במקומות בהם לא ניתן לבצע הגנות אחרות.  ▲

 של התקן).  11של התקן) והגנה אנודית (עקרון  9הגנה קטודית (עקרון  ▲

 מוריד עלויות תחזוקת המבנה על ידי הגנה על הברזל והארכת משך חיי הבטון.  ▲

יב, חוזק, על פי ט, שנקבעת והכמות המומלצתהיישום לגבי אופן עם המחלקה הטכנית מומלץ להתייעץ  ▲

 . ב הבטוניםצפיפות ומצ

  נתונים טכניים

 ק"ג 220ק"ג ,  25חומר שקוף באריזות  תיאור ואריזות

ת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בצל ים מתאריך ייצור אם מאוחסן באריזחודש 24זמן מדף  אחסון / חיי מדף

במקרה  אחסון ארוך טווח או בתנאים לא נאותים, החומר עלול לפתח קריסטלים. ב 5ºC . +25ºC+בטמפרטורות שבין 

 קבלת תערובת אחידה ללא קריסטלים. ערבבו היטב עד לכזה יש לאקלם את החומר בטמפרטורה הנ"ל ול

 אמינו אלכוהול, מלחים מיוחדים וחומצות קרבוקסילט חומר נוזלי על בסיס הרכב החומר
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 ג / ליטר"ק~    1.04 משקל סגולי 

PH 10 במים בשום מקרה ~  אין לדלל את החומר 

 ~  mPa's 24 צמיגות 

 בפורוזיביות של הבטון  תלותכניתן להאיץ או להגדיל את עומק החדירה  מ"מ סה"כ בחודש.  40עד ומ"מ ביום  מספר עומק חדירה 

דרך שכבות ציפוי המגן על גבי הבטון כגון ציפוי צמנטי אקרילי או חומרי אימפרגנציה :  החומר יכול לחדור הערה

 יהיה איטי יותר אך החומר חודר לתשתית. ה זה קצב חדירה במקר נושמים.

 הוראות יישום

 

 

 40°c+לבין  5°c+היישום בטמפרטורה בין 

היישום בריסוס. ניתן ליישם ברולר או מברשת שטחים קטנים ובהקפדה על הכמות הנדרשת. כמות  החומר או 

השכבות תלויים  בטיב ספיגות הבטון  (צפיפות) , כמות הכלורידים בבטון וייבוש הבטון  (ככל שהבטון  יבש החדירות 

בטונים ב ר."ג' / מ 500ר ועד "ג' / מ 300של  ת+ בכמו903עמוקה יותר). בבטונים רגילים יש ליישם סיקה פרוגרד 

נקי מאבק, לכלוך, שומנים או ל הבטון להיות ער. "ג' / מ 300להקפיד ליישם מינימום צפופים ובעלי חדירות נמוכה יש 

רים הכנת השטח ושיקום הינם על פי כל הכללים הנדרשים בשיקום בטונים ועל פי שיטות וחומ כל חומר מזהם אחר.

 המתאימים בתקן.  ובעקרונות היישום ) EN1504 ( מעוגנים כולם בתקנים החדשים, והSIKAנהוגים בחברת ה

מספר שכבות היישום תלוי בפורוזיביות הבטון ומזג האוויר, ניתן ליישם את החומר על שטחים אופקיים בשכבה אחת 

מראה מט, שעות עד קבלת  1-3זמן המתנה בין השכבות  שכבות. 2-3שכבות ועל גבי בטון אנכי צפוף ידרשו  או שתי

במידה ומבוצע ציפוי יש לבצע ניקוי הקירות על ידי שטיפה במים, יש לקבל הנחיות לגבי יישום  .לח על פני הבטון

  הציפוי מהמחלקה הטכנית של חברת "גילאר" .

 .+ כאשר מנשבות רוחות חזקות או צפוי לרדת גשם כעבור מספר שעות903אין ליישם פרוגרד 

בגדר המלצה, מומלץ להתייעץ עם היועצים הטכניים של החברה ובהתאם לנדרש לקבל  ההמלצות ליישום הינם הערה

 המלצות מדויקות לפרויקט על פי  הנתונים והנדרש. 

 ממשקל הצמנט.  1%תכולת כלורידים מקסימלית 

 תאם להנחיות החברה.   ה+ ב903במקרה ותכולת הכלורידים גבוהה יותר, מומלץ להגדיל את מינון הסיקה פרוגרד 

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

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

הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ 

 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 בטל'

והניסיון  המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע הגבלת אחריות

הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, 

הסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים ל

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 

 הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה. הנתונים 

 גילאר בע"מ

 שימור ואיטום מבנים

 SIKAנציגת חברת 

 שוויצריה

 

 

 

 א.ת קדימה 6רחוב המתכת 

 60920מיקוד 

 5042ת.ד 

 09-8994000טל: 

 09-8994003פקס: 

 09-8994004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 

http://www.gilar.co.il/

