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הינו ציפוי אפוקסי, דו רכיבי בעל תכולת סולבנטים נמוכה  לציפוי בטון ופלדה. לציפוי  EG-H 3326סיקה פרמקור  תיאור המוצר

מ"מ (בשילוב רשת). נבדק  3חוזק מכאני גבוה, עמידות גבוהה בשחיקה ובהולם. ניתן לבצע מערכת לגישור סדקים עד 

 RMRSובהתאם ל VAP.PAI.FUN-ENI/AGIP2000בהתאם לתקנה  

 

 הגנה מפני קורוזיה של פלדה ובטון החשופים לכימיקלים  ▲ שימושים

 לציפוי פנימי של צנרת ביוב , מובילים, כלי אשפה ומתקני טיפול במים.  ▲

 לציפוי מאגרי מים מתוקים ומלוחים, מי ביוב , מגדלי קירור ומפעלי גז. ▲

 כציפוי פנימי וחיצוני בתעשיית הכימיקלים  ואלמנטים החשופים לכימיקלים. ▲

 עמיד בשמנים, דלקים וסולר למאצרות בטוןכציפוי  ▲

חומצי או בסיסי, מי שפכים, מגוון רחב של כימיקלים ובייחוד לחומצות   PHעמידות כימית גבוה למים, בעלי  ▲ ות / יתרונותתכונ

 . וממיסים אורגניים

 עמידות גבוה בדיפוזיה  ▲

 הידבקות מצוינת לתשתיות  מינרליות ופלדה ▲

 מ"מ (בתוספת רשת). 3ניתן לביצוע כמערכת גישור סדקים עד  ▲

 ליכולת לקבוע איכות כיסוי והיעדרות חורים בציפוי.ביצוע אחיד הודות  ▲

 

  נתונים טכניים

 ניתן להשיג גוונים מיוחדים ע"פ דרישה  DB 601וירוק   RAL 7032אפור  מראה / גוון

 

 ליטר 6.694ק"ג  או  EG-H ,13 3326: סיקה פרמקור  Aחלק  אריזה

 ליטר 1.710ק"ג או  EG-H ,3 3326:   סיקה פרמקור Bחלק 

 

 .c˚30  +-  c˚5חודשים כאשר המוצר סגור באריזתו המקורית ומאוחסן בצל בטמפרטורות שבין  24 אחסון / חיי מדף

 

 ליטר  B  +E  ,25סיקה פרמקור  מדלל

 ליטר   25סיקה קור קלינר , 

 

 ק"ג / ליטר 1.942  - 7032: גוון Aחלק  צמיגות

 ק"ג / ליטר B :1.754חלק 
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 פלדה  מבנה מערכות

 EG-H 3326שכבות  סיקה פרמקור  2-3

 

 בטון

2 X  720סיקה גארד – EC 

1 X  156או סיקפלור  177סיקה גארד 

 לפי התצרוכת הנדרשת EG-H 3326שכבות  סיקה פרמקור  2-3

 

 מ"מ  3בטון וגישור סדקים עד 

2 X  720סיקה גארד – EC 

1 X  156או סיקפלור  177סיקה גארד 

 הטבעת הרשת ביסוד בעודנו רטוב( SIKA BETONOL GLASS FIBRE+ חיזוק רשת 

 לפי התצרוכת הנדרשת EG-H 3326שכבות  סיקה פרמקור  2-3

 

 פלדה הכנת התשתית

 .4חלק   ISOEN 12944לפי תקן  Sa 2½ניקוי חול לדרגת 

מיקרון  50יש לוודא שהשטח נקי מאבק. חלקים רופפים, שמן, גריז או שאריות ציפויים ישנים. דרגת חיספוס ממוצעת  

≥zR . 

 

 בטון 

על הבטון להיות חזק, יציב ונקי משאריות מי צמנט, חלקים רופפים, שמן, גריז או ציפויים ישנים. חוזק הבטון לשליפה 

 . באזורים הנתונים לעומס מכאני כבד חוזק הבטון צ"ל  2mm/N 1.0≥צ"ל לפחות  

≤2mm/N 2.0  2ולא פחות מmm/N 1.5. 

  תצרוכות

משקל סגולי 

 נוזל 

 תכולת מוצקים משוערת 

 ב %

תצרוכת חומר משוערת/כושר סיכוי ללא אובדן או פחת לעובי 

 פילם ממוצע

משוער 

 ק"ג/ליטר

 משוער מקרון רטוב מקרון יבש  במשקל בנפח

 ק"ג/מ"ר

 משוער 

 מ"ר/ק"ג 

1.90 75 88 250 330 0.633 1.58 

 400מיקרון יבש.  עובי שכבה מקסימלי הנו כ  1300בכל מקרה אין לבצע את הציפוי בעובי העולה על 

 מיקרון יבש. 

 

 יחס ערבוב

 במשקל. A :  B   23:100רכיבים 

 בנפח A :B    100  :25.545רכיבים 

 

 עמידות כימית

 יש לבקש טבלת עמידות כימית נפרדת עבור המוצר. 

 

 בדיקת פורוזיביות

עם אלקטרודה  HV20Dאו  H2D  ,H8Dדגמים  FISCHERמתוצרת   POROSCOPEניתן לבצע באמצעות מכשיר 
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 מיקרון. 1וולט לכל  5שטוחה.  

 שיטת יישום יישום

 או רולר.  ע לשכבה אחידה גם בשימוש במברשתמומלץ לבצע הציפוי בהתזה. ניתן להגי

הוספת מדללים מקטינה את התנגדות הציפוי לשקיעה ומקטינה את עובי השכבות.  במקרה של יישום על ידי רולר או 

מברשת יתכן ותידרש שכבה נוספת להשגת כיסוי מושלם ועובי נדרש. מומלץ לבצע אזור ניסוי על כל תשתית לפני 

 ביותר. השימוש כדי להבטיח את שיטת העבודה המשיגה את התוצאות הטובות 

 

 במברשת או רולר   

 מקרון ייתכן ותידרש שכבה נוספת להשגת העובי הנדרש.  150עובי שכבה יבש 

 . E + Bמדלל סיקה פרמקור טינר  5%ניתן להוסיף מקסימום 

 10ºc+מינימום ביישום  טמפרטורה 

 דקות 90כ  20ºc+ב  זמן עבודה

 דקות 45כ  30ºc+ב 

 שעות 12ייבוש להליכה ועומס קל לאחר , שעות 4לאחר  ייבוש למגע 20ºc+זמן ייבוש ב 

 )20ºc+שעות ( ב 12מינימום  זמן המתנה בין שכבות

 שעות.  24מקסימום 

במידה וקיימת חריגה מזמן ההמתנה המצויין יש לבצע ליטוש או התזת חול קלה על השכבה הקודמת לפני יישום 

 שכבה עוקבת. 

 עוקבות של עצמו או ב: ניתן לצפות את המוצר בשכבות ציפוי

 . 2330או  2230VHSסיקה פרמקור 

 למוצרים אחרים יש לפנות לקבלת ייעוץ טכני

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

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

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

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

המוצר קורוזיבי ודליק. הרחק ממקור אש או חום, הרחק מהשג ידם של ילדים. אחסן את המוצר בהתאם להוראות 

 ותקנות המשרד לאיכות הסביבה. 

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

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 

רה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למט

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. 

 גילאר בע"מ

 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAנציגת חברת 

 

 

 

 א.ת קדימה 6רחוב המתכת 

 60920מיקוד 

 5042ת.ד 

 09-8994000טל: 

 09-8994003פקס: 

 09-8994004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 

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

