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(על בסיס מים) סולבנטים  תנטולוחד רכיבית  ,גמישה, פולימריתממברנת אטימה  ההינ 850סיקה לסטיק  תיאור המוצר
מערכות צמנטיות הדבקת קה, אטומה וגמישה, המאפשרת לאחר ייבוש יסדבאשר יוצרת שכבה עמידה 

  מנטיים, שכבות מדה, מדה בטון ועוד.צכגון דבקים 
 /כחלחללבן גוון

 .חד רכיבי ,מוכן לשימוש▲ תכונות / יתרונות
  גישור סדקים - הגמישות גבוה▲
 מה לנוזליםיאט▲
 עמידות בקיטור ואדים, מתאים לחדרים רטובים סאונות וכו'.▲
 קה חיפלסות, מדות בטון, שכבות שתדבקים צמנטיים מדות מאפשר כיסוי עם שכבות קשיחות כגון מ▲
 ושרפים מסוגים שונים.     
 עם פריימר תואם. , סיבית, צמנט בורד, עץדבקות גבוהה לבטון, טיח, פנלים ולוחות מגבסיה▲
 01לסטיק פריימר ניתן ליישום על בלוקי גבס בשילוב סיקה ▲
 לא צורך באשפרה או טיפול כלשהו.לבחדרים רטובים ניתן לבצע הדבקת אריחים כבר למחרת ▲
 ממ' בלבד. 3תקניים סופגים לאריחי קרמיקה  135סרם  135/ 205/ 235דבק מומלץ סיקה סרם ▲

 , קירות הפרדה ומחיצות.רטובים מתאים לאיטום בין שכבות בטון, בין בטון לחיפויים▲ יישומים
    טיח, או לוחות גבס במבני מגורים, מבנים מסחריים, בניני ,בטון ,לחדרים רטובים ע"ג קירות בלוקמיועד ▲
 משרדים, מלונות, בתי חולים ועוד.     
      רותים, מכוני בריאות, ימכבסות חדרי ש חמאמים,מתאים לאזורים לחים, ובעלי לחץ אדים כגון סאונות, ▲
  מקלחות, מטבחים, ועוד.     
יתן ליישם עליו את החומר עם משחות ביטומניות. נבשילוב תוך זמן קצר  מתאים 850סיקה לסטיק ▲

 ולהפך את החומר הביטומני עליו ולכן יעיל ומהיר ביישום חדרים רטובים.   הביטומני
 4518 לפי ת"י י"החומר נבדק ומתאים לדרישות מת מכון תקנים: 

    ~ P.H =  9  ערך :נתונים
 ק"ג / ליטר 1.26סגולי = משקל 

 במשקל 67%אחוז מוצקים 
 ש' c˚5  =7יצירת קרום למגע 
                               c˚20  =4 'ש 

                                c˚35  =2 'ש 
 ומעלה מ"מ 1עובי ב 285%-250% –כ  גמישות 

 .)ממ' לפחות 1של  כדלקמן (בעובי המומלץבתנאי מזג אויר רגילים עמידות בסדיקה  התנהגות בסדיקה
c˚5-                       c˚0                    c˚23 

 מ"מ  5.7מ"מ              3.9מ"מ                  2.9
 ).4518ת"י  לייה בחום והשרייה (בלפני ואחריסדק  מ"מ 1 -עמיד בגישור דינאמי ל
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 במתיחה  חוזק הדבקות
 לאחר התיישנות צירית 

 (כולל פריימר עג' תשתיות סופגות). MPA 1.1עד 
 .ללא שינוי  ,בתנאים אקלימיים משתנים 

 מוצר מוכן לשימוש ק"ג 10 -דליים  אריזה

חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע ע"ג אריזת המוצר המקורית, כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים,  12 וחיי מדף אחסון
. במקרה של סגירה חוזרת יש לדאוג c˚5- c˚30 רטורה שבין בטמפבצל, באריזת המוצר טרם נפתחה, 

 סגירה הרמטית בסמיכות לזמן הפתיחה. ל
 ק"ג/ מ"ר 2.0 כ מ"מ לפחות יבש לשטח חלק= 1עמידה בסדקים יש צורך בעובי  היבשמערכת ע"מ ליצור  תצרוכת 

 , 75% מקסימלית של ולחות c˚35 -ל c˚5היישום בטמפ' בין   הוראות יישום
 ת ועלולה לפגוע באחידות הממברנה. התקשותעכב זמן יותר חות גבוהה ל

 מ"מ או בהברשה.  8-12באורך בינוני ברולר פרווה עם שער יבוצע היישום 
  .על השטח להיות חזק יציב ונקי מחלקים רופפים, שטוף ויבש▲ הכנת השטח

 1mpaמינימלי  היום עם חוזק שליפ 28 בןהבטון יהיה ▲
 .וללא מים נגטיביים ללא מים עומדים  -ים לח יםניתן ליישם על משטח▲
 ואחיד.לקבלת משטח חלק   -טרם הביצוע רפ עם סיקה ויסקו חורים יש לסגור▲

 
 אין לערבב את המוצר ידנית.  RPM  300 -קטנה מהומוט ערבוב במהירות איטית  מערבלעם  ערבוב החומר

 בשתי שכבות. יישום השכבה השניה יבוצע עם התקשות השכבה הראשונה למגע. בדרכ' היישום יבוצע  ▲ יישום
 שכבות. 3 -למערכת גמישה יש צורך ב▲
 רקו ראשונה ג שכבהע"  ת הרשתאיישם . יש ל   Sika Reemat Premiumניתן לשריון עם רשת ▲

 השימוש ברשת מפחית גמישות.  ש' ליישם שכבה שנייה לסגירה. 24לאחר ייבוש של 
 

 עליון פריימר סוגי תשתית 
 850שכבות סיקה לסטיק  2 _____ גבס לוחות 

 ק"ג/מר' כל שכבה. 0.8 – 0.75
במינון של כ  01סיקה לסטיק  גבסבלוקי 

 עג' בלוק נקי ג' / מ"ר 200
קג/מר'  0.8-0.75שכבות עליון  2

 כל שכבה
 0.8-0.75שכבות עליון  2 1:1מים המוצר עצמו מדולל ב וכד' צמנטיקירות בטון טיח 

 ק"ג/מר'
ערכת גמישה מאבל לל "כנ

 עמידה לסדיקה
שכבות בכמות כוללת של  3-2 כנ"ל לפי התשתית 

 1.0-1.5ק"ג/מר' (עובי 2.4-2.2
 מ"מ)

לוחות אקווה פנל וילה בורד 
צמנט בורד סיבית או כל פנל 

אחר. היישום לאחר בדיקה 
ואישור הפריימר לכל לוח 

 בנפרד.

יש לבצע בדיקה לגבי נחיצות 
וסוג הפריימר בהתאמה. 

הבדיקה ע"י המחלקה הטכני 
 של גילאר.

שכבות בהתאם למערכות  3-2
 הנ"ל. 

 .השימושלשמור את הפח סגור בגמר  יש▲
 SikaSeal Tapeבאמצעות בכל מקרה מפגשי בלוק בטון רולקות הפסקות יציקה מומלץ לשריין ברשת או 

 יבוצעו לפני שכבות האיטום.אשר 
לכן יש לכסות את החומר במערכת קשיחה כגון הדבקת אריחי  סגורה.החומר מיועד לשמש כשכבת איטום  הגנה וכיסוי

 , מדה צמנטית וכו'.צמנטיים הידראולייםריצוף או אבן. ניתן ע"ג הממברנה ליישם קרמיקה, 
יש להגן על הממברנה מפגיעות מכאניות עד לכיסוי  -כיסוי הלפני  לעבודות שונות יפהשבמקרה של ח

 סופי.
 .כות מיםימאגרי מים או בר, אינו מתוכנן לאיטום גגות שטוחים סיקה לסטיק מגבלות

 החברה).מפרט נפרד מיועצי ניתן לאטם גגות כנ"ל מרוצפים בהדבקה עג' החומר (יש לקבל 
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החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע  הערת אזהרה 
קפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, מש

לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ  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, 

, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה
שהיא. הוראות  , או ליצור אחריות משפטית כלמסוימתמצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה 

ביותר של דף  השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני
 צר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.הנתונים הטכניים של המו

 גילאר בע"מ
 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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