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אופקסי דו רכיבי  169פלור הינה רצפה דקורטיבית ברמה גבוהה המבוססת על שרף אפוקסי סיקפלור -סיקה דקו        תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר

  פילר המיוצר בהליכים סינתטיים לקבלת מראה רצפה ייחודי.- ומלאן ייחודי מסוג סיקה דקו UVעמיד  –צלול ושקוף 

 כרצפה עמידת שחיקה וכימיקלים דקורטיבית במוסדות מדעיים, רפואיים , פרמצבטיים  ▲        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

 מוסדות חינוך ▲

 מוסדות ציבוריים  ▲

  Food Courtחנויות, קניונים, מרכזי בילוי ו  ▲

 רצפה דקורטיבית ברמות גימור גבוהה מאוד  ▲        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 נמוכה (מתאים לחדרים נקיים) VOCתכולת  ▲

 UVעמידות טובה ב   ▲

 עמידות מכאנית גבוהה ▲

 עמידות כימית גבוהה ▲

  יישום קל ביציקה מתפלסת ▲

 CSMאישור פליטת חלקיקים         בדיקות ואישוריםבדיקות ואישוריםבדיקות ואישוריםבדיקות ואישורים

 ISO 846אישור עמידות מיקרוביולוגית לפי 

 לאיכות אויר.  ISO 16.000לפי  AgBBאישור 

  EN– 13501-1אישור עמידות באש לפי 

  )23ºcימים ב  7(אחרי  ~75N/mm²חוזק לחיצה:         נתונים פיסייםנתונים פיסייםנתונים פיסייםנתונים פיסיים

  )23ºcימים ב  7(אחרי  ~33N/mm²חוזק כפיפה:  

  

  . ניתן  לקבל עותק מטבלת העמידות על פי דרישה. 169עמידות כימית: לפי טבלת עמידות כימית של המוצר סיקפלור 

          מערכתמערכתמערכתמערכת

          

  בגוון  שנקבע מראש בהתאם לגוון המוצר שנבחר.  264שכבות סיקפלור  2-1 .שכבת יסוד:1

  

  סיקה דקו פלור  1.5+  169סיקפלור  X 1 .שכבת שחיקה:2

  

  משי) –(בגמר מט  W 304סיקפלור  X 1(סילר):  סגירה:.שכבת 3
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          מראה/גווניםמראה/גווניםמראה/גווניםמראה/גוונים

  גוונים שונים  15המערכת זמינה ב         

   

Iceberg Hiero Noblesse 

   

Amande Framboise Fleur De Tilleul 

   

Blue Jean Nougat Mer Du Nord 

   

Bordeaux Granit  Peche 
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Dune Sanguine Sable 

  

  

  מנציגי חברת גילאר.  MS Deco floorלהוראות שימוש מלאות יש לדרוש את קובץ ההדרכה         יישוםיישוםיישוםיישום

  

  :  תצרוכת

  

        תצרוכת תצרוכת תצרוכת תצרוכת         מוצר מוצר מוצר מוצר         תיאור תיאור תיאור תיאור 

 300-500שכבות ובסה"כ  1-2  264סיקפלור   שכבת יסוד 

  גר'/מ"ר 

  ק"ג/מ"ר סה"כ תערובת  3.5  + סיקה דקו פלור 169סיקפלור   שכבת שחיקה 

ק"ג  2.1ק"ג אפוקסי +  1.4(

  מלאן) 

  גר'/מ"ר  W 304  150סיקפלור   סילר 

  
          מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

  

  

  לחדרים נקיים. 10,000בתקן  ISO4עמידות 

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

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

חות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטי

  . 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         הגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת 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, 

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

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. 

        גילאר בע"מגילאר בע"מגילאר בע"מגילאר בע"מ

        שימור ואיטום מבניםשימור ואיטום מבניםשימור ואיטום מבניםשימור ואיטום מבנים

        ההההשוויצרישוויצרישוויצרישוויצרי    SIKASIKASIKASIKAנציגת חברת נציגת חברת נציגת חברת נציגת חברת 

  א.ת קדימה 6רחוב המתכת 

  60920מיקוד 

  5042ת.ד 
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  09-8994000טל: 

  09-8994003פקס: 

  09-8994004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 

  

  

  

  

  

  

 


