דף מידע טכני
סיקה סרם®–TG CLEAN
רובה אקרילית דוחה מים למילוי ואיטום מישקים באריחים
.

תיאור המוצר
שימושים

רובה אקרילית מעולה ,חד רכיבית למילויי מישקים )פוגות( ברוחב  1-6מ"מ בריצוף קרמיקה ,שיש ואבן בעלת אפקט
דחיית מים חזק ועמידות משופרת לאחר הייבוש.
החומר משמש גם לחוץ וגם לפנים.
לשימוש בקירות ,רצפות ,אמבטיות ,בריכות ועוד.
לשימוש בייחוד באיזורים בהם נדרשת קלות ניקיון ושמירה על מראה אסתטי של המילוי.

תכונות  /יתרונות

▲ לחומר יכולת הדבקות מעולה ,יישום מהיר וקל .
▲ עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים.
▲ לחומר עמידות נגד סביבות ימיות וכלורידים.
▲ אינו נסדק
▲ הידרופובית – דוחה מים ושמן לאחר הייבוש לקלות ניקוי ושמירה על מראה המילוי
▲ מתאימה ליישום עם אריחים סופגים

אישורים

אישור מת"י התאמה לתקן  1661חלק 1
דירוג CG2
עמידות בתנאי שחיקה מוגברים
עמידות משופרת בסביבה ימית וכלורידים
תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי

אריזה

דליים של  5ק"ג 75 ,דליים במשטח
שקיות אלומיניום 5 ,ק"ג 96 ,שקיות במשטח
שקיות אלומיניום 2 ,ק"ג 192 ,שקיות במשטח

מראה /גוונים

אבקה עדינה ב –  20גוונים לפי כרטיס גוונים )ניתן לקבל על פי דרישה(.

מידע טכני
אחסון  /חיי מדף

דלי פלסטיק
 12חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין  °5 cל  °25cבצל כשהמוצר סגור
באריזתו המקורית ,טרם נפתחה .יש להרחיק מאזורים לחים.
שקית אלומיניום
 18חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין  °5 cל  °25cבצל כשהמוצר סגור
באריזתו המקורית ,טרם נפתחה .יש להרחיק מאזורים לחים.
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בסיס כימי

צמנט פורטלנד לבן ,משפרי עבידות ,פולימרים ,מלאנים מובחרים

משקל סגולי

~ 1.32ק"ג/ליטר תערובת יבשה
~  1.90ק"ג  /ליטר לתערובת רטובה.

הוראות יישום

יש לנקות מלכלוך ,אבק ,שמן ,חלקים רופפים וכדומה.
יש לעבור על המישקים עם ספוג לח.
יש לערבב את החומר עם  350-400מ"ל מים לכל  1ק"ג של אבקה עד לקבלת תערובת הומוגנית ונחה לשימוש.
) 1.75-1.85ליטר מים לכל דלי של  5ק"ג( .חשוב! המוצר בעלת תכונות דחיית מים חזקות .אי לכך חשוב להקפיד על
תהליך ערבוב של לפחות  60שניות עד לתחילת הריאקציה בין המוצר למים .לאבקה היבשה דרושים לפחות 60
שניות עד להמסתה במים כך שלמראית עין עשוי להיראות כאילו המוצר אינו מתערבב עם המים .יש להמשיך בערבול
האחיד עד לקבלת תערובת רטובה ומעורבבת .אין להוסיף במשך הערבול או אחריו מים מעבר לכמות הנדרשת כדי
לזרז תהליך זה .חובה לערבב את המוצר עם מערבל חשמלי במהירות  300-400סל"ד או מוט ערבול המורכב על
מקדחה .אין לערבב את המוצר באופן ידני .ערבול ידני אינו מספיק חזק ליצירת התלכדות של תערובת האבקה עם
המים באופן אחיד ותקין.
לאחר הערבול וקבלת תערובת רטובה בעבידות הנדרשת ,יש למלא את המישקים בהתאם ליישום עם מגב או מרית
גומי ,שפכטל וכדומה.
כ  20-30דקות לאחר היישום ) תלוי בטמפרטורה( ולא יאוחר מ  40דקות לאחר המילוי יש לנקות את העודפים עם
ספוג רטוב )מים חמים מיטיבים לנקות(.
יש לשים לב היטב לזמני העבודה עם המוצר במקומות יבשים וחמים .מומלץ לא לעבוד עם המוצר תחת קרינת שמש
ישירה וחזקה ,באזורים בעלי רוחות חזקות או בתנאים של יובש וטמפרטורות קיצוניות .ייבוש מהיר מידי של המוצר
עלול לפגוע בהידרציה שלו ולהתבטא בסדיקה של המישקים.
תנאי התשתית והסביבה :יש ליישם את המוצר בתנאים של מינימום  +5'cומקסימום  +40'cטמפרטורת סביבה
ותשתית.
אין לבצע את המוצר על תשתיות רטובות או ספוגות .הלחות בתשתית הריצוף )סומסום( לא תעלה על  3%לפי
דרישות תקן ישראלי  1555חלק  .3כאשר מבוצעת הדבקה על תשתיות מדה או בטון הלחות בתשתית לא תעלה על
 6%לפי .SIKA TRAMEX

הגבלות ליישום

▲ אין לחרוג מכמות המים המומלצת לק"ג.
▲ חובה לערבב את המוצר עם מערבל חשמלי ולא באמצעים ידניים
▲ יש להקפיד על עבודה בתנאים נאותים
▲ יש להגן על המישקים הטריים במשך  24השעות הראשונות מגמר היישום .לאחר  24שעות ניתן לדרוך על
האריחים אך לא לפני כן.
▲ אין לבצע שטיפה של הרצפה החדשה אלא  7ימים בלבד לאחר היישום .ביישום במלקחות ניתן להשתמש
במקלחת לאחר  24שעות אולם מומלץ בשבוע הראשון לנגב עודפי מים שהצטברו על הרצפה.

ניקיון ואחזקה

יש לנקות את המוצר באופן תדיר באמצעים המקובלים
•

ניקוי מקדים לפני יישום ניתן ומומלץ לבצע באמצעות חומר ניקוי בעל  PHניטראלי כדוגמת "מנקה רב
תכליתי" המשווק על ידי חברת אן.טי.אס.אי

•

ניקוי שאריות רובה מאריחים לאחר הייבוש – אין להשתמש בחומצות חזקות ו/או חומצת מלח .יש להמתין
לפחות  7ימים לייבוש ולהגן על הרובה במישקים ככל שניתן .שאריות ניתן לנקות באמצעות "קלינר "5000
המשווק על ידי חברת אן.טי.אס.איי
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הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע 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 שיוצע,
מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת ,או ליצור אחריות משפטית כלשהיא .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

רחוב החרוב ,3
פארק תעשיות חבל מודיעין
7319900
ת.ד 209
03-9019000
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות03-9019004 :
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