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 תכונות / יתרונות תיאור המוצר
הנו שרף פוליאוריטני המתנפח במגע עם מים,  105RC –אינג'קשן  ®סיקה 

מתייבש  מוצרה .ובעל תגובה מהירה בעל צמיגות נמוכה, אינו מכיל סולבנטים
לאיטום ולעצירת פרצות מים  ,על מבנה תאי דחוסירת קצף גמיש בליצ

 בתשתיות שונות. 

 ריאקציה במגע עם מים בלבד ▲   
 ניתן להזרקה כמערכת חד רכיבית   ▲
  של שני המרכיבים מאפשר יישום קל עם משאבות חד  1:1יחס ערבוב    ▲

 רכיביות          
 על התשתיתמונע עומסים  - 15%של  יטום/התנפחותאיחס אופטימלי    ▲ 
        ,תלויה בטמפרטורת החומר, טמפרטורת התשתית ריאקציהה מהירות   ▲

 במבנה.  הכללייםדינמיים ההמים בתשתית והתנאים          
    ניתן להאיץ את  )c˚10+מתחת ל  -טמפרטורות נמוכות (מתחת לב   ▲
 .AC-10המוצר באמצעות מזרז מסוג סיקה אינג'קשן  ראקציית         

 
  שימושים

 
 אישורים / סטנדרטים

 המוצר מיועד לשימוש ע"י בעלי מקצוע מיומנים בלבד. 
  צות מים חזקות בסדקים סטטיים ו/או סדקים יועצירת פר לאיטוםמשמש  ▲
   , ם בבטונים, בלוקים, אבן טבעית וכן בבורותעובדים, תפרים או חללי      
 ונסאות. ליסודות וכ      
 בהם התנועה הסממית או    מבנים במיוחד לאיטוםמתאים ▲ 
 טתהקונסטרוקטיבית מוע       
 להשגת איטום מושלם, מומלץ תמיד לבצע השלמת האיטום בפוליאוריטן  ▲

 .203או  201RCלאיטום סדקים מסוג סיקה אינג'קשן        

 

  מידע שימושי
 .CFCשרף פוליאוריטן  דו רכיבי, ללא סולבנטים או  בסיס כימי

 A+Bק"ג  21ק"ג. ערכה  11פח מתכת במשקל   Bק"ג. חלק  10פח מתכת  במשקל   Aחלק  זותארי

 נוזל חום צהבהב. -  Bשקוף, חלק  -  Aחלק  גוון

חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע ע"ג המארז, כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה,  24 חיי מדף
 יש להרחיק מקרינת שמש ישירה. .  +c35˚+ ל c˚5בצל בטמפ' שבין 

 +c20˚ -ק"ג/ליטר ב 1.1 -כ Bק"ג/ליטר חלק  1.0 -כ – Aחלק  משקל סגולי 
 A ~155 mPasחלק  צמיגות 

 B ~210 mPasחלק 
 +c20˚  הנתונים בכל 

  מידע טכני

 +c20˚ -שניות לאחר מגע עם מים ב 20 -כ –פחות נתחילת הת התנפחות
 שניות לאחר מגע עם מים  80 -סוף התנפחות כ
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 יישום 

 בנפח 1:1 יחסי ערבוב

 RC105זמן תגובה סיקה אינג'קשן 

 

 
 . 105RC  ן% ממשקל הערכה של סיקה אינג'קש-נמדד ב  AC-10המינון של מזרז  *    
 * הנתונים נבדקו במעבדה ויתכנו סטייה בשטח בהתאם לתנאי היישום והסביבה.    

 

 סוף התנפחות AC -10מזרז  0% טמפרטורת המוצר
5˚c+ ~70 שניות 140~ שניות 

10˚c+ ~35 שניות 120~ שניות 
20˚c+ ~20 שניות 80~ שניות 

 סוף התנפחות AC -10מזרז  5% טמפרטורת המוצר
5˚c+ ~55 שניות 120~ שניות 

10˚c+ ~30 שניות 100~ שניות 

20˚c+ ~12 שניות 55~ שניות 

 סוף התנפחות AC -10מזרז  10% טמפרטורת המוצר

5˚c+ ~45 שניות 95~ שניות 

10˚c+ ~25 שניות 80~ שניות 

20˚c+ ~9 שניות 44~ שניות 

 +c˚5מינימום   טמפ' יישום

 +c3˚5מקסימום 

 +c˚5מינימום  תשתית' טמפ

 +c3˚5מקסימום 

 . במידה ונוצר קרום על המוצר יש להסירו ולא לערבבו פנימה עם החומר הטרי תחתיו.+c2˚0-כשעתיים ב זמן עבודה עם החומר
  הוראות שימוש

 ערבוב
 
 
 

סל"ד)  250דק' (מקסימום  3כלי ערבוב נקי ולערבב באיטיות במשך  לתוך  A-ו Bיש לרוקן את חלקים ▲
 באמצעות מערבל חשמלי. המוצר מסופק ביחסי הערבוב הנדרשים מראש.

לאחר הערבוב יש לשפוך את החומר אל כמויות קטנות או חלקיות ניתן לשקול או למדוד נפחית בהתאמה. ▲
 מן העבודה עם המוצר.המשאבה, לערב קלות במיכל המשאבה תוך הקפדה על ז

על פי הנדרש בהתאם AC -10+ ניתן להוסיף מזרז c10˚-ויר או התשתית מתחת לובמידה וטמפ' הא▲
 לטבלה לעיל.

 
 כלי עבודה

 יש להשתמש במשאבת הזרקה חד רכיבית מתאימה.
 
 

 ניקוי כלים
 .C1ן קלינר ניקוי תקופתי עם סיקה אינג'קשאו ב  Sika Colma Cleanerניתן לנקות מיד לאחר היישום עם 
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 הערות והזהרות  
 

 הערת אזהרה:
בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה 

לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות  מידיתעל דרכי  הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
או באתר  03-9019004 של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל'

 . www.gilar.co.ilהאינטרנט של החברה 
 

 
 

 הגבלת אחריות
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר 

והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי  ום לב על סמך הידעניתנים בת
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 

, או ליצור אחריות משפטית מסוימתרה לאפשרויות מסחור או התאמה למט
שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים  כל

ביותר של דף הנתונים הטכניים  שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני
 של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

 
 גילאר בע"מ

 עין, פארק תעשיות חבל מודי3רחוב החרוב 
 03-9019000    טל:

 03-7407238פקס: 
 03-9019004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 

 

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

