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סיקפלור        תיאור תיאור תיאור תיאור 

®
מוצקים גבוה המשמש  על בסיס מים בעל אחוז קופולימרי, חד רכיבי,  הינו יסוד MRWפריימר   -

סיקפלור טיח, בטון, ביטומן, מתכת, קרמיקה, אבן או עץ לפני יישום מערכות ת משטחי נלהכ
®
הייסם 

 ®
או  

מדות צמנטיות מסדרת סיקפלור
®
  לבל.  

  צמנטיות לבטונים איטום כל סוגי התשתיות ושיפור ההידבקות של מערכות תעשיות ■        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

סיקפלור ות כיסוד תחת מערשכבת במיוחד כ ופותח מתאים ■
®
הייסם 

 ®
  

ה אחת תשתיות פורוזיביות ומונע אובדן מים אל התשתית של בסוגר ואוטם באפקטיות ובשכ ■        יתרונות/תכונותיתרונות/תכונותיתרונות/תכונותיתרונות/תכונות

ציפויים תעשייתיים מסדרת  סיקפלור
®
הייסם 

 ®
   

 נטים כתוצאה מעליה של אויר החוצהצמעל ציפויים  וחורי סיכה  מונע בועות ■

 דבקות של מערכות הייסם ומדה צמנטית לתשתיתיכושר ה משפר ■

 על תשתית סופגות מאוד לחיסכון כלכלי ולהגברת החדירה לתשתית  1:1ניתן לדילול  ■

 הדבקות טובה למגוון רחב של תשתיות  ■

 המיושמות על גביו םבטיח גמישות מערכות הייסעוזר לה –יישור סדקים קל  ■

 משמעותי בזמני ביצועיתרון  – שעות), בטון לח או בטון אקרילי 24על בטון ירוק (בן  שימושניתן ל ■

  קל לשימוש וידידותי לסביבה ■

  .EC 1 בדירוג EMICODE ולפי    AgBBנמוכה לפי  TVOCרמת             סביבתי סביבתי סביבתי סביבתי     מידעמידעמידעמידע

  למטר מעוקבµg יום ב  28לאחר  TVOC/TSVOC        אישורים אישורים אישורים אישורים 

  

        יוםיוםיוםיום    28282828לאחר לאחר לאחר לאחר         ימיםימיםימיםימים    3333לאחר לאחר לאחר לאחר 

≥ 310 TVOC  
≥ 19 TVOC  

≥ 5 TSVOC  

  

  גר'/ליטר  50~של  VOC  לפי קרדיטים 4.2בניקוד   LEEDאישור 

 ספרד. ITTלפי מכון   EN 1504 -9התאמה לתקן    ■        בדיקות ואישוריםבדיקות ואישוריםבדיקות ואישוריםבדיקות ואישורים

 שבדיה  SPלפי  A2flS1דירוג אש  ■

  Emicodeלפי   VOCפליטת  ■

          מידע טכנימידע טכנימידע טכנימידע טכני

  נוזל חלבי לבן         מראה/גוון מראה/גוון מראה/גוון מראה/גוון 

  ק"ג בקנקן. 8.33קנקני פלסטיק         אריזות אריזות אריזות אריזות 

חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע על גבי האריזה, כאשר סגור באריזת המוצר המקורית טרם נפתחה  12        אחסון וחיי מדףאחסון וחיי מדףאחסון וחיי מדףאחסון וחיי מדף

  יש להגן מקיפאון.   25°c+ - ל  5°c+ומאוחסן בצל בטמפרטורה שבין 

  על בסיס מיםמושבח שרף אקרילי         בסיס כימי בסיס כימי בסיס כימי בסיס כימי 

  ק"ג/ליטר 1.05  ~        משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי משקל סגולי 

  במשקל (מרוכז)  46%~ בנפח /  45%~         תכולת מוצקיםתכולת מוצקיםתכולת מוצקיםתכולת מוצקים

1.5N/mmלבטון:           חוזק הדבקות חוזק הדבקות חוזק הדבקות חוזק הדבקות 
2
 ˂  

0.8N/mmלאספלט: 
2
 ˂  

  )כשל בבטון( EN 1542לפי 

  (כשל באספלט) EN 1542 לפי

  EN 1062-7 C2לפי    21°c+, ב 1מ"מ, דירוג  0.1 ˂        גישור סדקיםגישור סדקיםגישור סדקיםגישור סדקים
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על תשתיות רגילות יש ליישם שכבה ראשונה של המוצר  מינימום. חובה ליישם את המוצר בשתי שכבות        מערכתמערכתמערכתמערכתמידע מידע מידע מידע 

  במים. שכבה שניה תיושם ללא דילול.  1:1כשהוא מדולל 

וניתן על פי בחירה  במים 1:1על תשתיות סופגות במיוחד יש ליישם שתי שכבות עוקבות כשהן מדוללות 

  ליישם שכבה שלישית שאיננה מדוללת. 

  

        מס' שכבות מומלץמס' שכבות מומלץמס' שכבות מומלץמס' שכבות מומלץ        יחס דילול יחס דילול יחס דילול יחס דילול         סוג התשתית סוג התשתית סוג התשתית סוג התשתית 

לשכבה ראשונה או שניה  1:1  ופורוזיביתמינרלית סופגת 

  ללא דילול לשכבה שלישית

  שכבות 2-3

לשכבה ראשונה וללא דילול  1:1  רגילות 

  לשכבה שניה

  שכבות 2

תשתיות צפופות שאינן סופגות 

  הרבה

לשכבה ראשונה וללא דילול  1:1

  לשכבה שניה

  שכבות  2

  

ובדיקה  יש לבצע אזור ניסיוןלגביי  ספיגות התשתית וסוג המריחה הנדרש, בכל מקרה בו קיים ספק 

  מקדימה.

  ק"ג/מ"ר לכל שכבה (מדולל או בלתי מדולל) 0.1-0.2טיפוסית:         תצרוכת  תצרוכת  תצרוכת  תצרוכת  

, המספר הינו תיאורטי ועלול להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, הסביבה, סוג התשתית ותנאי היישום

  שיטות עבודה וכדומה. 

שעות יש לוודא כי הבטון התקשה  24על בטון בן ביישום  .לפני היישום שעות 24 לפחות להיות הבטון גיל לע        איכות התשתית איכות התשתית איכות התשתית איכות התשתית 

 . אלקלי או לח, ברטו יהיה הבטון כי ניתן  של המערכת.מספיק לצורך ביצוע רגלי 

  .וכדומה מתכת, עץ, גבס, אספלט, ביטומן, טרצו, טבעית אבן/שיש, קרמיקה אריחי על המערכת לבצע ניתן

עם החלקה הטכנית של חברת גילאר תשתיות חריגות או שאינן מוזכרות בדף מידע זה יש להיוועץ על 

 ולקבל אישור ביצוע בכתב. 

 

וחוזק לשליפה של  ²25N/mmל ש ללחיצה מינימלי חוזק בעלת, יציבה, חזקה להיות חייבת הבטון תשתית

1.5N/mm².  

 

המתוכנן  סופי חוזקה כאשר 10N/mm²  של מינימלי לחוזק להגיע חייב הבטון ירוק/טרי בטון על ביישום

  . )C25או  250- בטון ב( ²25N/mm שלו הנו מינימום

,  גריז, שמנים, עומדים מים, צמנט מי קליפת, אבק, רופפים מחלקים נקייה אך לחה להיות יכולה התשתית

 . וכדומה קיורינג חומרי, אימפרגנציה, שונים ציפויים שאריות

 

  .  ניסיון אזור לבצע יש התשתית איכות לגבי ספק של מקרה בכל

          תנאים ליישוםתנאים ליישוםתנאים ליישוםתנאים ליישום

  30°c+מקסימום  8°c+מינימום                 טמפרטורת סביבהטמפרטורת סביבהטמפרטורת סביבהטמפרטורת סביבה

  30°c+מקסימום  8°c+מינימום         טמפרטורת תשתית טמפרטורת תשתית טמפרטורת תשתית טמפרטורת תשתית 

  80%מקסימום         לחות יחסית באוויר לחות יחסית באוויר לחות יחסית באוויר לחות יחסית באוויר 

המוצר מסופק כשהוא מרוכז יש להוסיף לצורך דילול את הכמות הנדרשת של מים מתוקים נקיים (מי         ערבוב ערבוב ערבוב ערבוב 

  שתיה) וקרירים ולערבב או לנער היטב עד לקבלת תערובת אחידה. 

  דקה.  1  - בביצוע דילול מקומי הנו  זמן ערבוב מומלץ

. היישום ברולר מקנה )שני פסי גומי מקבילים(י היישום מבוצע באמצעות רולר פרווה או מגב גומי  דו שכבת        שיטת יישום שיטת יישום שיטת יישום שיטת יישום 

  טובה יותר של המוצר לתוך התשתית. החדרהתוצאות אחידות וטובות יותר ומאפשר 

  באמצעות מים מיד לאחר השימוש. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.         ניקוי כליםניקוי כליםניקוי כליםניקוי כלים
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יבש כאשר הופך להיות שקוף המוצר יש לאפשר לשכבה הקודמת להתייבש לפני יישום שכבות עוקבות.         זמן המתנהזמן המתנהזמן המתנהזמן המתנה

  . )ייתכן כי יהיה עדיין מעט דביק ולכן יש לוודא במגע אצבע(לחלוטין. 

  

  :לשכבות השנייה והשלישית יש להמתין כדלקמןלשכבות השנייה והשלישית יש להמתין כדלקמןלשכבות השנייה והשלישית יש להמתין כדלקמןלשכבות השנייה והשלישית יש להמתין כדלקמן

  

        זמןזמןזמןזמן        טמפרטורה תשתיתטמפרטורה תשתיתטמפרטורה תשתיתטמפרטורה תשתית

+10°c  כשעתיים  

+20°c   שעה 1 –כ  

+30°c   דקות 30 –כ  

  

        או מערכת סיקפלור הייסם המתן כדלקמן: או מערכת סיקפלור הייסם המתן כדלקמן: או מערכת סיקפלור הייסם המתן כדלקמן: או מערכת סיקפלור הייסם המתן כדלקמן:         ))))סיקפלור לבלסיקפלור לבלסיקפלור לבלסיקפלור לבל((((    מדהמדהמדהמדה    שלשלשלשל    לפני יישום שכבות יציקהלפני יישום שכבות יציקהלפני יישום שכבות יציקהלפני יישום שכבות יציקה

  

        זמןזמןזמןזמן        טמפרטורה תשתיתטמפרטורה תשתיתטמפרטורה תשתיתטמפרטורה תשתית

+10°c  כשעתיים  

+20°c   שעה 1 –כ  

+30°c   דקות 30 –כ  

  

  הזמנים הינם משוערים ויכולים להשתנות בהתאם לסביבה, שיטות עבודה, סוגי תשתית וכדומה. 

  שעות בין השכבות. 24ודאות מומלץ להמתין בעבודה תחת תנאים קשים או חוסר 

 25°c+מקסימום  בטמפרטורה שלבמזג אוויר חם יש לאקלם אריזות המוצר לפני השימוש  ■        הגבלות לשימושהגבלות לשימושהגבלות לשימושהגבלות לשימוש

 שעות לפחות 5במשך 

. צמיגי יותר ולכן קשה יותר ליישום) יתכן והמוצר יהיה 15°c+בטמפרטורות נמוכות (מתחת ל  ■

 קל במים יכול לעזור אך במינונים נמוכים בלבד.דילול 

אשר פוגעת ביכולת המוצר  80%או לחות יחסית מעל  8°c+אין ליישם על תשתית מתחת ל  ■

 להתייבש כראוי.

 על ידי פתיחת חלונות, הפעלת מיזוג או מאווררים של אויר באזור היישום תחלופהיש לאפשר  ■

 לחלוטיןעל התשתית להיות נקיה  ■

 א ולאחר מכן הפשיר אין להשתמש במוצר שקפ ■

 גלילה ברולר במברשת ו/אוניתן לרסס את המוצר אך יש למנוע שלוליות בכל מחיר. הברשה  ■

 ביותר הן שיטות יישום המומלצות

 המוצר אינו מתפקד כמחסום לחות ■

קיים  עבות החורגות מהתצרוכת המומלצתבשכבות . של המוצר עודפתאין ליישם תצרוכת  ■

 ההדבקה ושרחשש לפגיעה בכ

 .SIKAברת חשל  ATריטן או בטכנולוגית פוליאוהמוצר אינו מתאים כיסוד למוצרים מבוססים  ■

 ובדיקות עוקבות בכל מקרה של חשש התאמה יש לבצע אזור נסיון ■

  

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים.         אזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחותאזהרת בטיחות
אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה 

ות של המוצר ניתן לעזרה רפואית. את גיליון בטיח מידיתלהגנה על דרכי  הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
  . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל'

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

יימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים והניסיון הק הידע

רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות 

כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה 

שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה  או ליצור אחריות משפטית כל, מסוימת

ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן  העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני

  לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה. 

 Gilar ltdGilar ltdGilar ltdGilar ltd                                                                                               ילאר בע"מילאר בע"מילאר בע"מילאר בע"מגגגג
            Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042                  5042ת.ד   60920רחוב המתכת, א.ת קדימה, 

 Tel 09-8994000 Fax 09-8994003                                                            09-8994003פקס:  09-8994000טל' 
 SIKAנציגה רשמית ויצרנית עבור חברת 

BUILDING TRUST                                                                                            

 


