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קוורצטופ הנה תערובת, מוכנה לשימוש, המכילה אגרגטיים מינראליים וסינתטיים מובחרים, לפיזור  3- יקפלורס        תיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצרתיאור המוצר

  תעשייתיות פני בטון עליונים ביציקות רצפה והקשחת

 ת בטון תעשייתיות והקשחת פני הבטון העליוניםבעת יציקת רצפולפיזור  •        שימושיםשימושיםשימושיםשימושים

 רטוב  Slurryכ  בשיטת שתי השכבותלפיזור  •

  יציקות בטוןלשדרוג  •

 גבוהה לשחיקהעמידות  •        תכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונותתכונות / יתרונות

 משופרת בעומסים עמידות •

 תועלת גבוההאיכות  •

 בלתי מתאבקת וקלה לניקוירצפה  •

 עמידות בנוזלים, שמנים וגריזשיפור  •

  מוצר גבוההאיכות  –מתועשת אריזה  •

  1חלק  5449י "מ לפי ת"מ 1.0 <שחיקה         בדיקות ואישוריםבדיקות ואישוריםבדיקות ואישוריםבדיקות ואישורים

              מידע טכנימידע טכנימידע טכנימידע טכני

  בגוון אפור בטוןאבקה         מראה / גווןמראה / גווןמראה / גווןמראה / גוון

  שקים במשטח. 60ג, "ק 25נייר, שקי         אריזהאריזהאריזהאריזה

חודשים מיום הייצור, כפי שמוטבע ע"ג אריזת המוצר, כאשר מאוחסן באריזתו המקורית, בצל, הרחק משמש  12        אחסון וחיי מדף אחסון וחיי מדף אחסון וחיי מדף אחסון וחיי מדף 

  . לא מומלץ לסגור שוב אריזה שנפתחה. c’30+לבין  c’5+ישירה וממקור חום ולחות בטמפרטורה שבין 

  , פיגמנטים על בסיס אוקסידSiCצמנט פורטלנד, קוורץ צורני,  :כימיבסיס         נתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכנייםנתונים טכניים

  ג / ליטר אבקה רטובה"ק 2.0-2.1~, אבקה יבשה. ק"ג / ליטר 1.5 משקל סגולי:משקל סגולי:משקל סגולי:משקל סגולי:        

        

  : תצרוכתתצרוכתתצרוכתתצרוכת

  בשיטת הפיזור היבש ר"מ 1ג / "ק 5מינימום 

  מ עןבי בשיטת השכבות ביציקה רטובה. "מ 1ר לכל "ג / מ"ק 2.0כ 

        

  תשתית וסביבה 30°c+ מקסימוםמקסימוםמקסימוםמקסימוםתשתית וסביבה.  5°c+ מינימוםמינימוםמינימוםמינימום: טמפרטורת עבודהטמפרטורת עבודהטמפרטורת עבודהטמפרטורת עבודה

דורש ניסיון מקצועי בעבודה עם המוצר הבטון להיות יצוק לפי כללי יציקה מקובלים ועל פי דרישות המהנדס. על         תשתית והוראות שימושתשתית והוראות שימושתשתית והוראות שימושתשתית והוראות שימוש

  תערובות פיזור. 

        

        ::::הפיזור היבשהפיזור היבשהפיזור היבשהפיזור היבששיטת שיטת שיטת שיטת 

  שהבטון הגיע לסמיכות הרצויה יש לפזר את החומר באופן ידני או באמצעות  מכונה במינון המינימלי הנדרש. לאחר 

פיזור יש לעבור באמצעות הליקופטר חשמלי להחלקת בטונים עד להחדרה מושלמת של התערובת אל לאחר המיד 



  עברית                                                                                                                דף מידע טכנידף מידע טכנידף מידע טכנידף מידע טכני

פלורסיק
®
  וציפוייםצבעים         קוורצטופ - 3 

          0001 תיקון מספר: 11/07/2014תאריך 

          0333קוד טכני: 

          

2/2          

  

  אחיד. התשתית וקבלת מראה בטון ישר ו 

  לודא קיום הכללים המקובלים באשפרה וטיפול בבטונים טריים לאחר פיזור והחדרה של המוצר. יש         הערותהערותהערותהערות

        ::::השכבותהשכבותהשכבותהשכבותשיטת שיטת שיטת שיטת 

י ערבוב עם מים, כדייס צמנטי על גביי רצפת בטון טרייה לאחר קבלת סמיכות מתאימה של "לצקת את המוצר עניתן 

ורצפת הבטון המקורית התקשתה מעבר לנדרש יש במידה  היציקה המקורית ותוך הקפדה על כללי היישום בבטונים.

רוןב "לקישור בין שתי השכבות ב SikaTop Armatec 110 Epocemלבצע פריימר לקישור בין בטון ישן לחדש מסוג 

  . sikatop Armatec 110-Epocemושימוש יש לעיין בדף המוצר הטכני של למידע . "על רטוב

ליטרים של מים לקבלת  2.8ר בשיטה הרטובה יש לערבב כל שק של מוצר מוכן לשימוש עם לצקת את המוצבכדי 

המים עלולה לגרום  מכמותחריגה ת סמיכות וזרימות של דייס צמנטי. ליטר מים לשק לקבל 3.2סמיכות פלסטית ועד 

להשתמש בכמות מים חובה לעלייה של מים עודפים אל פני השטח ולשינויי גוון או פגיעה בחוזק הסופי של התערובת. 

  זהה לכל שק של מוצר בעת העבודה. 

  :קיורינג כגון חומר, ריסוס מים אותיעשה על ידי יריעות אשפרה :אשפרהאשפרהאשפרהאשפרה

  . 22או פרוסיל  18, או פרוסיל Wפרוסיל סיקפלור 

  :לאחר ייבושטיפול 

 :גנציה על בסיס ליתיום סיליקט מסוגלהשיג הקשחה נוספת של רצפת השחיקה על ידי שימוש באימפרניתן 

Sikafloor CureHard Li .  

 ידה עלולה להוביל לשינויי גוון במראה הסופי של הרצפה. בלתי הולמת או בלתי אחשפרה א •

 המוצר ברוחות, שמש ישירה וכד' אינו מומלץיישום  •

 מ. "מ 57-110ומומלצים בערך של  ומידת השקיעה של התערובת חשובים ביותרהבטון אחידות  •

  צמנט נמוך.  :םולשמור על יחס מילהשתמש בסופר פלסטיסייזר בתערובות הבטון ץ מומל •

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע         הערת אזהרההערת אזהרההערת אזהרההערת אזהרה

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

ואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ לעזרה רפ מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 

  . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 בטל'

והניסיון  סמך הידעניתנים בתום לב על המידע 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, 

שהיא. הוראות  , או ליצור אחריות משפטית כלמסוימתהתאמה למטרה מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או 

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 מבנים

  שוויצריה SIKAחברת נציגת 
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