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ִטיְקסֹו הינו קרם לאימפרגנציה של בטונים, חד רכיבי מוכן לשימוש על בסיס סילאן.  המוצר נטול  706 ®סיקה גרד תיאור המוצר

-EN1504 מוצקים אקטיביים. המוצר עומד בבדיקות המחמירות ביותר של תקן 80%סולבנטים ומכיל למעלה מ 

 רה. לאימפרגנציה, הקטנת ספיגות קפילרית, עמידות במלחים ובמחזורי קיפאון והפש2

המוצר מיועד לשימוש כאימפרגנציה למשטחים סופגים כגון בטונים בהנדסה אזרחית או מבנים ואלמנטים מבטון  שימושים

 הנתונים לתנאים קשים כתוצאה ממלחים, סביבות ימיות, כלורידים וכדומה. 

 1.1שיטה  1, עיקרון  EN 1504-2מתאים להגנה מפני חדירות גורמים מזהמים לפי   ▲

 2.1, שיטה 2, עקרון EN 1504-2מתאים   לשליטה בלחות לפי   ▲

 8.1, שיטה 8, עקרון EN 1504-2מתאים להגדלת עמידות סביבתית לפי  ▲

 ִטיְקסֹוטרופי )אינו שוקע( ולכן מונע פחת ומאפשר יישום של הכמות הנדרשת על הקיר  ▲ תכונות / יתרונות

 הקטנה משמעותית של ספיגות מים ▲

 גורמים מזהמים המומסים במים )כגון: מלחים, כלורידים וכדומה(הקטנת ספיגות  ▲

 אינו משפיע על נשימת האלמנטים המטופלים  ▲

 אינו יוצר פילם  ▲

 מוכן לשימוש ▲

 חדירה עמוקה מאוד לתשתית ואפקט ארוך טווח ▲

 עמידות למי ים ▲

 נמוכה VOCתכולת  ▲

 חסר ריח ▲

 SIA, בדיקה LPMעמידות אלקלית, עומק חדירה, נשמת תשתית, עמידות למלחים והקטנת ספיגות קפילרית לפי  בדיקות ואישורים

  19.04.1999מיום  1חלק  A – 20דוח  162/5

 )הרשות השוודית לכבישים( Bro 2002עמד בדרישות 

 .2007מאוגוסט  IIרמה  EN 1504-2אישור תקן  

  מידע טכני

 משחה במרקם קרם בגוון לבן. שקוף לחלוטין לאחר הייבוש.  מראה/גוון 

 ק"ג 18דליים  אריזה

 ק"ג   180חביות/מיכלים 

 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, במקום קריר ומוצל.  12 אחסון /חיי מדף
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 רכיבים פעילים( 80%סילאן )כ  בסיס כימי  

 ק"ג/ליטר 0.9~  משקל סגולי 

PH ~8.0  

VOC ~77 גרם/ליטר 

  0.70מ"מ , בבדיקה עם יחס מים צמנט  10גדול  מ  עומק חדירה 

                                                                                                                       EN 13580  7.5%קטנה מ  ספיגות מים 

                                                                                                         EN 13579      30%:  גדול מ CLASS  I ילות נידוףיע

                                                                                                                          EN 13580  10%קטן מ  עמידות אלקלית 

 שכבות של המוצר   1-2 מבנה מערכת 

התצרוכת תלויה במבנה התשתית, צפיפותה והטקסטורה שלה וכן בעומק החדירה הנדרש. באופן כללי התצרוכת  תצרוכת 

 גרם לשכבה.  300 –ל  200נעה בין 

 ברוב המקרים , שכבה אחת מספיקה אך יש לבצע בדיקות מקדימות כדי לקבוע זאת.  

 סציה, שאריות ציפויים ישנים וכדומה. על התשתית להיות נקיה מאבק, בוץ, שמנים, פלור איכות התשתית 

 מ"מ לפני היישום.  0.3יש לתקן סדקים שרוחבם עולה על 

התוצאות הטבות ביותר  תושגנה על תשתית יבשה וסופגת. על התשתית להיות ולהיראות  יבשה ללא נקודות/כתמי 

 רטיבות. 

  תנאים ליישום

 35°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפרטורת תשתית

 40°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפרטורת תשתית  

 המוצר מסופק כשהוא מוכן לשימוש ואינו דורש ערבוב נוסף. אין לדלל את המוצר בטינר או במים ערבוב 
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. יש לוודא השארת כמות אחידה ככל  מלמטה כלפי מעלהניתן ליישם את המוצר באמצעות איירלס, רולר או מברשת  שיטת יישום  

 האפשר של מוצר על פני השטח. 

מיד עם גמר היישום. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים  Sika thinner  או Sika Colma Cleanerעם   ניקוי כלים

 מכאניים בלבד.  

. יש לקבל אישור בכתב מחברת  ®יקה גרדהמוצר ניתן לצביעה עם ציפויים וצבעים מבוססים סולבנט מסדרת ס  זמן ייבוש/צביעה

 גילאר בהתאם לדרישות. 

התנגדות המוצר לאקלים ניתן ליישם על  יום לפחות עם זאת בשל 28תוצאות מיטביות תושגנה בשימוש על בטון בן  הערות/הגבלות ליישום 

 בטון טרי.

 יש להגן על מסגרות חלון, אלמנטים מזכוכית, אלומיניום וכד' בעת היישום 

 המוצר עלול לגרום נזק לציפויים קיימים או מוצרים ביטומנים אם בא עימם במגע  ישיר

 על בטונים מסוימים המוצר עלול להכהות את התשתית יש לבצע תמיד אזור ניסיון. 

 יש לוודא תצרוכת באמצעות ביצוע ניסוי

 (. 20°c+שעות מהיישום )ב  3המוצר אינו דורש תנאים מיוחדים לייבוש אך חובה להגן עליו מגשם במשך לפחות 

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

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

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'

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

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

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

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

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

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

 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/

