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הנו צבע פנים/חוץ רב שימושי לציפוי, צביעה והגנה של מערכות אנטי קורוזיביות או בטונים מפני  EG5 - ®סיקה קור תיאור המוצר

פגעי הסביבה, קרבונציה, כלורידים וכד'. המוצר הנו דו רכיבי ומקנה הגנה מצויינת וארוכת שנים לתשתיות בטון וברזל 

 ם תוך שמירה על מראה אסתטי ברמה גבוהה. תוך עמידות בתנאים קשים של מזג אויר, קרינת שמש ומחזורי קור/חו

 מתאים לשימוש כ: EG5 - ®סיקה קור שימושים

 סילר עליון במערכות אפוקסי לצבעית קירות פנים / חוץ ▲

גשרים, צנרת פלדה, מכולות,   למניעת קורוזיה על מתכות  ב: Sika EG Systemעליון למערכות ציפוי כ ▲

מנופים ועגורנים, קונסטרוקציות פלדה, מתקני טיהור שפכים, מתכות ואלמנטים טבולים בסביבות ימיות, 

 ציוד נייד. 

 )שמיתרהגנה אנטי קורוזיבית  שכבה אחת אינו מהווהבכצבע פוליאוריטן לצביעת מתכות בשכבה אחת ( ▲

 ם ורצפות תעשייתיותלביצוע גרפיקה וסימונים על מערכות סיקפלור אפוקסי לחניוני ▲

 חיצוני צבעוני לבטונים כאשר נדרשת עמידות קלה / בינונית לשחיקה כסילר ▲

 לפני כל שימוש מומלץ לבצע איזור ניסיון בתשתית. 

 למוצר התכונות הייחודיות הבאות: תכונות / יתרונות

 לאורך שנים רבות ואינו מצהיב UVעמיד בפני  ▲

 עמיד בפני נזקי מזג אויר  ▲

 שמנים, מים, מזון, נוזלים ומשקאותעמיד מפני  ▲

 עמיד בפני קיפאון ומלחים ▲

 גוון מט/משי ▲

 אסתטיקה גבוהה מאד ▲

 ובהלכליות טכ –אים לצביעה בשכבות דקות מת ▲

  נתונים טכניים

 RALמגוון על פי דרישה לגוון  שרף פוליאוריטן נוזלי– Aחלק  מראה / גוון

 מקשה פוליאוריטן נוזלי, צהבהב – Bחלק 

 ק"ג 27ק"ג או  A – 9חלק  אריזה

 ק"ג 3ק"ג או  B – 1חלק 

  A+B ק"ג 30ק"ג או  10בהתאמה: ערכות 
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באריזתו המקורית,  30°c+ -ל  5°c+חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין  24 אחסון / חיי מדף

גור היטב אריזות שנפתחו. לאחר הפתיחה כשהיא סגורה ואטומה. תאריך האחרון לשימוש מוטבע ע"ג האריזה. יש לס

 יש לצרוך וליישם בהקדם האפשרי.

 אליפטי פוליאוריטן בסיס כימי

 ק"ג/ ליטר  1.3 צפיפות מרחבית

 57%בנפח:  תכולת מוצקים

 71%במשקל: 

 ג' /מ"ר / שכבה (ללא דילול) 180-200מיקרון בתצרוכת ממוצעת של  80-90 עובי שכבה ממוצע

 (בלבד!) Sika Thinner EG מדלל

 כתלות בסוג שכבת היסוד: עמידות טרמית

 150°c+, חשיפה קצרה עד 100°c+: חום יבש עד SikaCor EG Phosphatעם יסוד 

 50°c+חום רטוב עד  180°c+שיפה קצרה עד ח 150°c+: חום יבש עד SikaCor Zinc-Rעם יסוד 

 בדרישות לעמידות גבוהה יותר יש להיוועץ ביועצי החברה. 

עמיד בפני שמנים ודלקים לחשיפות קצרות. עמיד בפני מלחים, מזון ומשקאות. לרשימת עמידות כימית מלאה יש  עמידות כימית

 ליצור קשר עם חברת גילאר. 

 

, אדי חומצה, שמנים, שומנים, flueמלאה על מתכת המערכת עמידה ב: מזג אויר, מים, ביוב, מי ים, גזי  EGכמערכת 

 לדלקים וממיסים אורגניים.  וחשיפה קצרת מועד

  יישום

 מתאים לשימוש על גבי תשתיות: בטון, פלדה, אלומיניום, פלדה מגלוונת תשתיות

על התשתית להיות נקייה, חזקה ויבשה, הומוגנית, ללא חלקים רופפים, אבק, גריז, שמנים, צבעים ישנים, קליפת צבע  מצב התשתית

 או ציפויים ישנים ו/או חלקים שאינם דבוקים היטב. יש להסיר היטב כל סוג של גורם מזהם או לכלוך. 

 

 הכנת תשתית נדרשת:

 בטון: 

 ללא יסוד וללא הכנה מכאנית (עמידות מוגבלת בשחיקה והולם) SikaCor EG-5שכבות  1-2אופציה א': 

, הכנת תשתית לפי דפי המידע הטכנים של שכבות 169/  159/  156/  161שכבה יסוד אפוקסי סיקפלור  1אופציה ב': 

 היסוד

 לכל סוג של יישום, נקי משמנים, גריז ושאריות ציפויים ישנים Sa2.5: ניקוי חול לדרגת מתכת

: ניקוי יסודי ללא שמנים, גריז, חלקים רופפים ומלחי אבץ. במקרה של צביעת מערכות ולוונת/אלומיניוםפלדה מג

 ).Sweep Blastטבולות תמידית או הנתונות לתנאים קשים יש לבצע ניקוי חול אברזיבי עדין (

 

 צבע על בטון ללא עמידות לשחיקה / כימית מבנה מערכות

 SikaCor EG-5שכבות  1-2

 על בטון עם עמידות טובה לשחיקהצבע 

 בהתאם לפיגות התשתית169או  161, 159, 156שכבות יסוד אפוקסי סיקפלור  1-2

 SikaCor EG-5שכבות  1-2

 

 פלדה מגלוונת
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 כשכבת יסוד SikaCor EG-1שכבה  1  

 כצבע עליון SikaCor EG-5שכבות  1-2

 

 לעמידות גבוהה  SikaCor EG Systemפלדה: מערכת 

 SikaCor  Zinc Rאו  SikaCor EG Phosphateשכבה יסוד  1

 SikaCor EG-1שכבה אפוקסי  1

 SikaCor EG-5שכבות  1-2

 

 לעמידות קיצונית  SikaCor EG Systemפלדה: מערכת 

 SikaCor  Zinc Rאו  SikaCor EG Phosphateשכבה יסוד  1

 SikaCor EG-1שכבות אפוקסי  2

 SikaCor EG-5שכבות  1-2

 

 ע לסימון על מערכות אפוקסי ופוליאוריטן לרצפות תעשייתיות:צב

 SikaCor EG-5שכבות  1-2

   תצרוכת

משקל סגולי  

 נוזלי

עובי שכבה תיאורטי  תכולת מוצקים

 ג' / מ"ר 100בתצרוכת של 

תצרוכת תיאורטית לקבלת 

 פילם בינוני יבש בעובי של

 משוער

 ק"ג / ליטר

מיקרונים  במשקל בנפח

 רטוב

מיקרונים 

 יבש

משוער  מיקרונים

 ק"ג/מ"ר

SikaCor EG 

Phosphate 

1.6 62 80 61 38 20 

80 

0.050 

0.210 

SikaCor Zinc R 2.8 67 90 36 24 60 

80 

0.250 

0.340 

SikaCor EG1 1.6 65 82 62 40 80 0.200 

SikaCor EG5 1.3 57 71 78 44 60 

80 

0.135 

0.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הסביבה ושיטות היישום, הערכה ועלולות להשתנות בהתאם לתנאי התשתית הכמויות הנן בגדר

 לקבלת אמדן מדויק מומלץ לבצע איזור ניסיון על התשתית טרם הביצוע.

  תנאים ליישום

 40°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפ' תשתית

 40°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפ' סביבה

 80%מקסימום  לחות יחסית באויר

 מעל נקודת הטל על מנת להפחית סיכון לעיבוי ופריחה הנוצרת ע"ג המוצר. 3°cעל התשתית להיות בלפחות  נקודת טל

 Sika Thinner EGשל מדלל  5%-3%ניתן לדלל את המוצר ב  15°c+ביישום בטמפרטורות הנמוכות מ  דילול
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 זמן עבודה עם החומר

) Open Time( 

 

 זמן טמפ' סביבה

+10°c ~7 שעות 

+20°c ~5 שעות 

+30°c ~4 שעות 
 

 DIN 53150, לפי זמן ייבוש ייבוש

 5°c +23°c +40°c +80°c+ עובי פילם יבש מוצר

SikaCor Zinc-R 60 דקות 5 דקות 20 דקות 30 שעה 1 מיקרון 

SikaCor EG Phosphat 80 דקות 15 דקות 25 שעות 3.5 שעות 10 מיקרון 

SikaCor EG-1 80 דקות 20 דקות 75 שעות 6 שעות 12 מיקרון 

SikaCor EG-5 80 דקות 45 שעות 3 שעות 14 שעות 21 מיקרון 

 שבועות בהתאם לעובי השכבה וטמפרטורת הסביבה.  1-2: לאחר ייבוש סופי

 3לא הכנה: ל שעות מגמר יישום שכבה קודמת. מקסימום יישום שכבה נוספת 4על גבי עצמו: יבש למגע ומינימום  זמן המתנה בין שכבות

 שנים (תשתית נקייה!)

 20°c+שעות ב  12, מינימום EG-1על גביי יסוד אפוקסי 

לפי זמן ההמתנה בין שכבות המצוין בדפי המידע של מוצרי היסוד  156/159/161על גבי יסוד אפוקסי לבטון סיקפלור 

 עצמם. 

דקה ולאחר מכן להוסיף את  1סלד היטב במשך  300-400באמצעות מערבל חמשלי במהירות  Aיש לערבב את חלק  ערבוב

דקות נוספות ועד לקבלת תערובות אחידה. יש להקפיד לערבב את  2במלואו. יש להקפיד על ערבוב במשך   Bחלק 

 2רבב שוב במשך תחתית הפח כדי למנוע משקעים. במידת הצורך יש להעביר את תכולת המיכל לפח נפרד ונקי ולע

יש להוסיף את המדלל בסוף תהליך הערבוב  EGבמידה ועובדים עם המוצר כאשר הוא מדולל במדלל  דקות נוספות. 

 ולערבב במשך דקה נוספת לפני השימוש. 

יירלס. מושגות על ידי ריסוס באביותר ויזואליות טובות תוצאות  . המוצר מתאים ליישום בהברשה, גלילה או ריסוס שיטה

מדלל  5%. ניתן להוסיף 80°-40°בר, זוית ריסוס  180מ"מ, לחץ  0.38-0.53היישום באיירלס מומלץ עם פיה בגודל 

Sika Thinner EG  .עובי השכבה היבש המצויין בדפים אלה נמדד כאשר המוצר  כאשר המוצר מיושם באיירלס

 יוון אחד (לא שתי וערב) כדי ליצור מראה אחיד יותר. ביישום ברולר מומלץ בשכבה העליונה ליישם בכיושם בהברשה. 

 ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.  . חומר שהתייבשSika Thinner EGבגמר השימוש באמצעות  ניקוי כלים

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

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

חובה לאחסן את המוצר . יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש לאחסן הרחק ממקור חום ואש, המוצר דליק. הנשימה

בכל . חסנה של חומרים מסוכנים ודליקיםבתנאים מתאימים בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה בדבר א

-09' מ בטל"את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע. פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית

 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  8994000

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

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

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

הוראות . או ליצור אחריות משפטית כל שהיא, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת

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

 .ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה. צרהנתונים הטכניים של המו

http://www.gilar.co.il/
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 גילאר בע"מ

 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAנציגת חברת 

 

 

 

 א.ת קדימה 6רחוב המתכת 

 60920מיקוד 
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 09-8994000טל: 

 09-8994003פקס: 
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