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משמש הסיקה לסטיק פריימר הינו צבע יסוד פולימרי על בסיס סטירן אקריל, בעל יכולת חדירה גבוהה וייבוש מהיר  תיאור המוצר
 וכד'.כיסוי אוטם ונושם לפני צבע או תערובות צמנטיות כגון חומרי איטום דבקים 

 מיועד לשימוש פנים וחוץ.

 כפריימר לתשתיות סופגות ▲ שימושים

סיקה סיל /  107טופ סיל  סיקה :כשכבת יסוד לבלוקי גבס בחדרים רטובים לפני יישום שכבות איטום כגון ▲
 850Wוסיקה לסטיק  105

 235סרם סיקה  אריחיםע"ג בלוקי גבס עם דבק כשכבה מגשרת להדבקת אריחים ישירות  ▲

 הידבקות גבוה לתשתיות שונות ▲ תכונות / יתרונות

 התשתיתומאפשר נשימת למעבר נוזלים אך אטום  ▲

 סופגותחדירה גבוהה לתשתיות  ▲

 זמני המתנה קצרים בין שכבות ▲

 לבן מט מראה / גוון

 ק"ג / ליטר 1.2 משקל סגולי

 .מלא של התשתית הצורך עד להשגת כיסוישכבות לפי  2-1גר'/מר' לשכבה, מומלץ  100 -כ תצרוכת

  .שעות אם מיושם בשתי שכבות 2-4בין השכבות  זמן ייבוש

 שעות.  6 – ני ציפוי או הדבקת אריחיםלפ

 לערבב את המוצר שנית בכל פתיחה חוזרת. יש לערבב את המוצר היטב לאחר הפתיחה ולפני היישום. יש   אופן היישום

 המתאים לשימוש בחומרים המכילים מדלליםהברשה או גלילה ברולר 

 בטרפנטין מינרלי.  10%ניתן לדילול עד  דילול

 אין לדלל את המוצר.  –כאשר משמש כשכבת יסוד לבלוקי גבס 

יעשה תמיד מומלץ לשטוף במים ולהשאיר ליבוש, היישום  .שומן ולכלוך צבע רופף או כד'על השטח להיות נקי מאבק  הכנת התשתית
 לחלוטין על שטח יבש

ים באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה כשהיא מאוחסנת בצל, במקום קריר ויבש. חובה לאחסן את חודש 12 חיי מדף 
 C  5- 23˚C˚המוצר בתנאי סביבה של 

 Sika Thinner Cורולרים באמצעות טרפנטין מינרלי ו/או ניקוי כלים 

 ליטר 10פחי מתכת,  אריזה

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע  הערת אזהרה
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 לעזרה רפואית. את גיליון בטיח מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 בטל'

והניסיון  ניתנים בתום לב על סמך הידעהמידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר  הגבלת אחריות
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, 
שהיא. הוראות  , או ליצור אחריות משפטית כלמסוימתרה מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למט

http://www.gilar.co.il/
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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.


