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סיקה סרם        תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר
®

לטקס גראוט הינו תמיסה על בסיס מים העשויה שרפים סינתטיים ומוספים מיוחדים  ומיועדת לשימוש 

  ).TG(סיקה סרם  Sikaמלא או חלקי כתחליף למים בערבוב רובה אקרילית מתוצרת 

מטרת התוסף הינה השגת תכונות משופרות של עמידות ואטימות לתנאים סביבתיים קשים יותר ובכך הגדלת מחזור 

  החיים של המוצר. 

 לרצפות קרמיקה  ואריחים הנתונים לתנועה אינטנסיבית של הולכי רגל ▲        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

 לרצפות אריחים המותקנות על תשתיות עץ ודורשות גמישות משופרת   ▲

 המותקנים בבריכות שחיה או בתנאי חוץ תמידיםלאריחים  ▲

 לאריחים הנתונים לשטיפת מרובות כגון חדרי הלבשה , אמבטיות, סאונות ▲

  לאריחים ציבוריים כגון: חדרי כושר, מתקני שטיפה, שירותים ציבוריים וכד' ▲

 מגדיל את כושר ההדבקות  לאריח ▲        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 לשיחקהמגדיל את קשיות הרובה ועמידותה  ▲

 מגדיל את גמישות התערובת   ▲

 מגדיל חוזקים מכאניים לכפיפה ולחיצה   ▲

 מקטין ספיגות ומגדיל אטימות ▲

  

סיקה סרם גראוט סיקה סרם גראוט סיקה סרם גראוט סיקה סרם גראוט תוסף מסוג  100%* כל הנתונים נכונים ונבדקו כאשר מחליפים את כל תכולת המים של המוצר ב 

  לטקסלטקסלטקסלטקס

          מידע טכנימידע טכנימידע טכנימידע טכני

 נוזל לבן         מראה/גוון מראה/גוון מראה/גוון מראה/גוון 

  ליטר) 0.925ק"ג ( 1 קנקני פלסטיק ,        אריזהאריזהאריזהאריזה

חודשים מיום הייצור כאשר סגור באריזת המוצר במקורית, טרם נפתחה, כשהיא מאוחסנתבצל, בטמפרטורה של  12        אחסון /חיי מדףאחסון /חיי מדףאחסון /חיי מדףאחסון /חיי מדף

  .25°c+ומקסימום5°c+מינימום 

  אין לאחסן את המוצר תחת קרינת שמש ישירה. במקרה של קיפאון אין להשתמש במוצר לאחר הפשרתו. 

  לאחר הפתיחה, מומלץ להשתמש בכל תכולת האריזה או לסיימה מהל ככל האפשר לאחר סגירה חוזרת.   

PHPHPHPH        7.5   

  .)23°c+ק"ג/ליטר (ב  1.08        משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי 

המוצר מתוכנן לשימוש כתחליף למים בהכנת תערובת רובה אקרילית . בשימוש עם סיקה סרם        שיטת שימוש שיטת שימוש שיטת שימוש שיטת שימוש 
®

TG 1.8, יש להוסיף-

ק"ג. ניתן גם לקבוע מינון עצמאי על ידי הוספה של בקבוק המוצר והשלמה במים  5ק"ג של מוצר לכל דלי של  2.0

  נקיים אולם במידה ויבוצע ערבוב זה לא תתקבלנה התכונות המצופות מהמוצר במלואן שכן התבצע דילול של המוצר. 
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יש להכין  את הכמות הדרושה מהמוצר ולשפוך אותה לתוך דלי נקי במלואה. לאחר הכנת הנוזל יש לשפוך רובה         ערבוב ערבוב ערבוב ערבוב  

  אל תוך הנוזל בהדרגה ותוך כדי ערבול אחיד. TG -אקרילית סיקה סרם 

  חובה לערבל את המוצר באמצעות מערבל חשמלי לקבלת תוצאות מיטביות. 

  סל"ד.  300-400ול המורכב על מקדחה חשמלית במהירות סיבוב מערבל חשמלי או מוט ערב        כלי ערבול כלי ערבול כלי ערבול כלי ערבול 

          זמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומרזמן עבודה עם החומר

        זמן עבודהזמן עבודהזמן עבודהזמן עבודה        טמפרטורת התשתית טמפרטורת התשתית טמפרטורת התשתית טמפרטורת התשתית 

+10°c   ~50  דקות  

+20°c   ~40  דקות  

+30°c   ~30  דקות  

  

* הזמנים הינם משוערים ועלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, שיטות עבודה, מינון השימוש בתוסף וכדומה. 

  תוסף כתחליף למים.  100%מתייחסים לשימוש ב 

אין להשתמש במוצר על תשתית מאוד פורזיבית או סופגת. בשימוש על תשתיות אבן סופגות מאוד או תשתיות         הערות/הגבלות ליישום הערות/הגבלות ליישום הערות/הגבלות ליישום הערות/הגבלות ליישום 

 ללא תוסף אלא בערבוב עם מים בלבד.   TGפורוזיביות מאוד מומלץ להשתמש בסיקה סרם 

עות אין להשתמש במוצר תחת קרינת שמש ישירה או רוחות. בשימוש בחוץ יש לדאוג להצללה או יישום בש

 בוקר מוקדמות או ערב מאוחרות.

אין להשתמש במוצר לאיטום תפרי התפשטות או הרפיה. במקרים אלה  יש להשתמש במוצרים מסדרת סיקה 

סיל
®
או סיקפלקס 

®
 

ניתן להשתמש במוצר בשילוב רובה אקרילית שהינה על בסיס מלט ומוספים של יצרנים אחרי. לפני שימוש 

 חר חובה לבצע בדיקות התאמה. ראשון בשילוב רובה של יצרן א

הנתונים מצוינים בדפים טכניים אלה בדבר גמישות, חוזקים, ספיגות ויחסי ערבוב, מתייחסים לשימוש עם רובה 

  בלבד.  TGאקרילית סיקה סרם 

המוצר אינו משנה את גוון רובה בשימוש תחת תנאים קשים, תנאי לחץ, חשיפה לשטיפות מרובות ועוד, כאשר 

  עמידות הגוון לאורך זמן קריטית, מומלץ לבצע אזור ניסיון. 

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

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

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

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

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

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

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

ו ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, א

ביותר של דף  השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני

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

        גילאר בע"מגילאר בע"מגילאר בע"מגילאר בע"מ

  שימור ואיטום מבנים

  שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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