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בעלי משקל סגולי נמוך  מלאניםסיקה ויסקורפ הנו חומר לשימוש, על בסיס צמנטי. תודות לצמנט ייחודי ודק במיוחד ו תיאור המוצר
 המוצר מאפשר קבלת גמר חלק במיוחד תוך הפחתה בתצרוכת החומר ועבידות משופרת.

 רותעבודת גמר בקירות ותק ▲ שימושים
 בטון ותקרותתיקון פגמים בקירות  ▲
 וקירות גבס צמנטיקירות בעבודות טיח  תהחלק ▲
 וחיצונישימוש פנימי ל ▲

 קל מאוד לשימוש  ▲ תכונות / יתרונות
 רכיבי לערבוב עם מים בלבד חד ▲
 ים, טיח דקורטיבי, צבע או ציפויוקולעבודת סט מצוינתתשתית כגמר חלק מאוד  ▲
 מתאים לשימוש בתנאי חוץ עם ציפוי, סילר או צבע עליון.  ▲
 עלות תועלת טובה ▲

 גוון אפור בהיר  מידע טכני

 ק"ג  20שקי נייר,  אריזה

הרחק מקרינת שמש  30ºc+לבין  5ºc+ן קום קריר ומוצל בטמפרטורות שביחודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במ 9 אחסון וחיי מדף 
 ישירה. שק שנפתח יש לסגור היטב לאחר הפתיחה למנוע כניסת לחות לאריזה.

 ק"ג/ליטר 1.4 משקל סגולי

 מיקרון 100 גודל גרגיר מקסימלי 

 מ"מ מינימום 0.2 עובי שכבה 
 מקסימום מ"מ 5.0

 מ"מ. 3שכבה אחת בעובי  שליום, בתנאי מעבדה, ביישום  28על תשתיות בטון, לאחר   פ"ס מג 1-גדול מ הדבקה לתשתית 
 חוזק הידבקות סופי תלוי באיכות התשתית ובתנאי היישום.

 מ"מ. 1מ"ר בעובי  1ק"ג לכל  1.4 תצרוכת
 מ"מ  0.5מ"ר בעובי  30 -ק"ג יספיק בהתאמה לכ 20שק של 

 מ"מ 1.0מ"ר בעובי  15                                                              
 מ"מ  2.0מ"ר בעובי  7.5                                                              
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ריות קליפת מי צמנט, ציפויים ישנים, שמנים, גריז, חומרי אשפרה, שמן תבניות או כל אהתשתית להיות נקייה מש על הכנת התשתית 

 .לתשתית חומר אחר שעלול לפגוע בחוזק ההידבקות של המוצר

 + c°35+, מקסימום  c°5טמפ' יישום: מינימום  והכנה הוראות יישום
 לבצע הגנות מתאימות.אין ליישם את המוצר תחת רוח ישירה. יש 

ק"ג (הוספת האבקה תתבצע תוך כדי  20נקיים וקרירים לכל שק של ליטרים מים  8.0 – 7.6יש לערבב את המוצר עם 
 ערבול התערובת).

 דק' ע"י מערבל עם מוט כנפיים. 3-יש לערבל את התערובת כ
  .נוספת לפני היישום יש לתת לחומר לנוח למשך דקה, ולאחר מכן לערבל עוד דקה

 במים בלבד, מיד בגמר היישום. חומר שהתקשה ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד. ניקוי כלים

+ ומעלה יש להרטיב מעט את התשתית לפני  c°25 יש ליישם את המוצר עם מלג' נירוסטה. ביישום בתנאים של  שיטת יישום
 הביצוע.

ליישם את השכבה העוקבת, מיד לאחר שהשכבה הקודמת במידה ומבצעים את המוצר בשכבות, ניתן  •
 וחזקה למגעיבשה 

 מצעות ספוגית החלקה או מרית גומילפני ייבוש סופי של השכבה העליונה, ניתן להחליק את המוצר בא •

 .c°20 כשעתיים וחצי מגמר הערבוב, ב  זמן עבודה עם החומר 
 ובטמפ' גבוהות יותר זמן העבודה יתקצר בהתאמה.עבודה בטמפ' נמוכות יותר תאריך את זמן העבודה 

 מ"מ. 1ובעובי משוער של  c°20דקות בין שכבות של המוצר, ב   30-כ בין שכבות המתנה

בצמוד להוראות המוצרים ניתן לכסות את המוצר בכל סוג ציפוי או צבע המתאים לשימוש ע"ג מערכות צמנטיות ו ציפוי 
 בהם נעשה השימוש הספציפיים

ליישם שכבת יסוד מסוג סיקה טופ המוצר אינו מומלץ ליישום ישירות על לוחות גבס. ביישום על גבס יש  ▲ הערות ליישום
הנה לפי דפי המידע הטכניים  50-ג' / מ"ר בשתי שכבות עוקבות. עבודה עם סיקה טופ  150במינון של  50

חברת גילאר לקבלת ליצור קשר עם המחלקה הטכנית של של המוצר עצמו. בכל שאלה או בירור יש 
 הוראות מדויקות

 מ"מ 5.0אין לחרוג מעובי שכבה מקסימלי של  ▲
 מים מעבר למקסימום הכמות המצוינתאין להוסיף למוצר  ▲
בעבודה בתנאים חמים יש להרטיב את תשתית הבטון לפני היישום למצב של תשתית לחה ללא מים  ▲

 ל מים על הקיר/תקרהעה או נזילה שעומדים, הז
 שעות מגמר היישום 6לאחר מינימום ניתן לבצע ליטוש של המוצר בנייר לטש  ▲

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע  הערת אזהרה
ודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עב

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  8994000-09בטל' 

ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר  הגבלת אחריות
הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, 

, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה
מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות 
השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף 

 צר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.הנתונים הטכניים של המו
 גילאר בע"מ

 שימור ואיטום מבנים
 שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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