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 שרפים מיוחדים שהונדסו הינו ציפוי בעל אחוז מוצקים גבוה, המתייבש במגע עם האוויר ומבוסס על HS6630סיקה קור  תיאור המוצר

 סינתטית עם תוספים להגנה על קורוזיה .

 .93, עמוד TL/TP-KOR-STAHLBAUTENהמוצר מבוקר ומתאים לתקן הגרמני 

מתאים לשימוש כציפוי עמיד נגד פגעי מזג אויר, דק או עבה ורב עובי  על ברזל , פלדה, ופלדה מגלוונת לשם הגנה מפני מגוון  שימושים

 של מפגעים החל מסביבות לחות, בעלות שינוי טמפרטורה קיצוניים , תעשייתיות,ימיות וכד'.

של: קווי צנרת ממתכת, גשרים, חזיתות מבנים, גגות מתכת , פנסי רחוב, עמודי חשמל ותאורה,  מתאים במיוחד לצביעה

 סילוסים ורבים אחרים.

 

 יתן לבקש מיועצי החברה בדיקות שנעשו עם המוצר לעמידות על תשתיות שונות.נ 

 

ישנות וניתן ליישמו עליהן ישירות.כמו בשל כושר היקשרות גבוה ובסיס ניטראלי המוצר מתאים במיוחד לשיקום מערכות צבע 

פי וי סי קשיח, עץ וכד'.המוצר  כן ניתן ליישום על מגוון רחב מאוד של תשתיות וביניהן: פלדה, פח מגלוון, נחושת , אלומיניום,

 אינו מתאים לצביעת מסגרות של חלונות ודלתות.

 

 גבוהה.תכולת סולבנטיים נמוכה, תכולת מוצקים  ▲ תכונות / יתרונות

 יישום קל. ▲

 ידידותי לסביבה. ▲

 הגנה מצוינת בפני קורוזיה גם בסביבות אגרסיביות. ▲

 הדבקות מצוינת ישירות לברזל,פלדה, מתכות מגלוונות, נירוסטה, נחושת ,אלומיניום, פי.וי.סי, ▲

 קשיח, ועץ.

 הגנה  מצוינת בפני קורוזיה גם על תשתיות בהן החלודה הישנה הוסרה באופן ידני. ▲

 . .U.V -ת גוון מעולה לאורך שנים גם בתנאי חוץ קשים ועמידו ▲

 אינו מתקשה עם השנים ושומר על יכולת עמידותו )אינו מתפורר עם הזמן(. ▲

 מיליון מטרים רבועים של ציפוי. 15 -ניסיון רב ברחבי העולם במעל ל ▲

  נתונים טכניים

 כולל גוונים מטאליים. RALנוזל מגוון לפי  כל קשת צבעי  מראה / גוון

לא מומלץ לצבוע  במידה והגוון הנבחר הינו בהיר במיוחד, תיתכן שחיקה במשך השנים של הפיגמנטים . מסיבה זו

 מעקות עם המוצר בשל המגע התמידי בצבע.

 שנים. גוונים בהירים רגישים יותר לקרינת שמש ועלולים להתבהר מעט לאחר מספר
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 רכיבי מוכן לשימושק"ג . חד  15דליים,  אריזה

 ליטר SIKA THINNER B  :25מדלל מסוג  מדלל

 –ל   5°cחודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה ובטמפ' שבין  24 חיי מדף

30°c בצל. 

 אקרילט מומס בסולבנט בסיס כימי

  מבנה מערכות

 הגנה לברזל: 

 .HS 6630שכבות סיקה קור  2-3

 

 הגנה לברזל כאשר חלודה הוסרה באופן ידני:

 פריימר. 6630שכבה סיקה קור  1

 .HS 6630שכבות סיקה קור  2-3

 

 שכבות תחזוקה וחידוש:

 .HS 6630שכבות סיקה  1-2

 )יש לוודא באם קיים צורך בפריימר ביישום על גבי הציפוי הישן(.

 

 :ברזל הכנת התשתית

חומצות וכד'. יש לבצע ניקוי חול  במידה ומבצעים הציפוי באזורים תעשייתיים אגרסיביים וחשיפה לזיהום: כלורידים, מלחים

 . 4חלק   ISO 12944 לפי תקן    ½Sa2לרמה של 

 יש לוודא כי השטח נקי מאבק, לכלוך, שמנים או גריז.

מגורים וכד' ניתן לבצע  ותנאים קיצונייםכגון: מוסדות , בתיבמידה ומתבצעת צביעה באזורים של חשיפה נמוכה לכימיקלים 

 .Sa2 -הכנה באמצעות כלים ידניים עד ל

 

 פלדה  מגלוונת , נירוסטה , נחושת אלומיניום, פי.וי.סי קשיח:

 יש לנקות היטב את אזור היישום כך שיהיה נקי מאבק, לכלוך, שמנים , גריז, או חלודה.

 

 ישנים:אחזקה של ציפויים / צבעים 

 במידה והציפוי הישן דבוק היטב לתשתית יש לבצע ניקוי בלחץ מים גבוה בלבד.

ולאחר  Pst2או  PMaאו ½Sa2 יש להסיר חלקים רופפים. אזורי כשל של הציפוי הישן , חייבים לעבור טיפול בניקוי חול לדרגות  

 פריימר.  6630מכן לצפותם בפריימר מסוג סיקה קור 

 

  תצרוכת
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 תצרוכת

 

 תצרוכת חומר תיאורטית לפילם יבש תכולת מוצקים משקל סגולי 

 ~ מ"ר/ק"ג ~ ק"ג/מ"ר מיקרון )רטוב( מיקרון )יבש( במשקל בנפח  

 סיקה קור 

6630HS 

1.4 62 77 80 130 0.180 5.55 

 

 סיקה קור 

 פריימר 6630

1.5 62 79 80 130 0.195 5.15 

 

 

 עמידות כימית עמידות

 מצוינת לסביבות עירוניות , כפריות, חקלאיות , ימיות וחשיפה זמנית  למלחים ניטראליים.עמידות 

 אינו עמיד בחשיפה ממושכת לחומצות , שמנים צמחיים, דלקים ושמנים מינראליים . חשיפה קצרה 

 אינה פוגעת בחומר.

 קבוע. 80°cעמידות טרמית : 

 הכנת החומר: המלצות ליישום

 העבודה. ימוש . יש לערבבו בתוך המיכל במשך כדקה לפני תחילתהחומר מגיע מוכן לש

 שיטת יישום:

את התוצאות הטובות ביותר מבחינת  לשיטת היישום השפעה רבה על עובי החומר ומראהו הסופי. צביעה בספריי  )התזה( תיתן

 מברשת צבע. עובי ואסתטיקה . ניתן גם להגיע לתוצאות טובות מבחינת עובי על ידי שימוש באיירלס או

 ועל כן הגנה פחותה. דילול של החומר יוריד את תכונותיו הטקסטרופיות ויוביל לשכבות דקות יותר של ציפוי ,

שכבה נוספת על מנת להגיע לעובי  במידה והחומר מיושם באמצעות רולר או מברשת יש לקחת בחשבון כי ייתכן ותידרש

 הציפוי הנדרש.

ניסיון לקביעת אופן הצביעה המועדף  , תנאי השטח , התשתית וכד'. ככלל, מומלץ לבצע מקטע כמו כן , כל הנ"ל תלויים בטמפ'

 והעובי המתקבל.

 

 לריסוס בלחץ גבוה:

 .BAR 3-5מ"מ, לחץ מומלץ  1.7-2.5גודל פיה: 

 

 :לריסוס באיירלס

 אינצ'( 0.015-0.021מ"מ ) 0.38-0.53גודל פיה: 

 80°-40°זוית ריסוס: 

 BAR 180לחץ אקדח: 

 SIKA THINNER Bמדלל מסוג  3%ניתן להוסיף עד 

 

 )חומר ותשתית(. 5°c: טמפ' מינימאלית ליישום הגבלות ליישום

 שעות. 24: מינימום  המתנה בין השכבות

 שעות )הציפוי עדין רגיש ללחץ( 8-10 –שעות )לאבק(התקשות למגע  4-5 –: התקשות ראשונית  זמן ייבוש

 שעות. 24ייבוש סופי: 

 SIKA THINNER B:  ניקוי כלים
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 VOC  2004/42פליטת חלקיקים : המותרת ע"פ תקנה/CE  גרם/ליטר.  500הנה 

 נבדק ונמצא מתחת למינימום הנדרש. 6630HSהמוצר סיקה קור 

 הערה: הערה

 כל הנתונים בדף מוצר זה, מבוססים על בדיקות שנעשו עם המוצרים בתנאי מעבדה.

 אחרים עלולים להשתנות בשימוש בשטח בהתאם לתנאי היישום. כמויות , זמנים ונתונים

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

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

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 דליק! יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש לקיים הוראות ותקנות המשרד לאיכות הסביבה בדבר שימוש 

 ואחסנה של המוצר והשלכת אריזות ריקות או שאריות חומר. 

 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 כלשהיא. שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למט

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

 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/

