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הכנה לפני שכבת הנו יסוד משפר הידבקות, על בסיס שרפים אקריליים מומסים במים, המיועד כ 50 -®סיקה טופ תיאור המוצר
 . שפכטל מיישר סיקה ויסקורפלוכשכבת יסוד  יישום תערובות טיח צמנטיות ודקורטיביות על מגוון תשתיות

 כמשפר הידבקות ל: שימושים
 טיח ושליכט צמנטי, המסופק בשקים מוכן לשימוש או על ידי מיקסר באתר ▲
 טיח גבס ומדה גבס על תשתיות גבס או צמנט ▲
 ויסקורפ היקס ▲

 מתאים במיוחד ליישום על תשתיות:
 בטון ▲
 105, סיקה סיל 107-צמנטי או חומרי אטימה צמנטיים כגון: סיקה טופ סיל טיח  ▲
 לבנים או בלוקים ▲
 אבן טבעית או מלאכותית ▲
 מיקרו צמנט ישן ▲
 צמנט-לוחות פייבר ▲
 תשתיות מינרליות שונות בעלות ספיגות גבוהה עד בינונית ▲

 
 השימושים העיקריים הנם:

 לשיפור הידבקות של טיח צמנטי על גביי התשתית ▲
 לשיפור הידבקות של דבקי אריחים צמנטיים על תשתיות ישנות ▲
 לשפור הידבקות שליכט, שפכטל או טיח גבס על גביי תשתיות שונות ▲
 חיבורי עמודים, לבנים וקירות ▲
 801מערכת מיקרו טופינג סיקה דקור לשכבת יסוד  ▲

 בשל גמישות המוצר -תרמיים הידבקות מצויינת לתשתיות, במיוחד כאלה הנתונות לשינויים  ▲ תכונות / יתרונות
 אינו דליק, אינו רעיל, על בסיס מים ▲
 מוכן לשימוש, קל ליישום גם בטמפרטורות נמוכות ▲
 וזמן חופשי ארוכיםזמן עבודה  ▲
 ניתן ליישום על תשתיות לחות, ללא מים עומדים ▲
 שומר על דביקות השכבה לאורך זמן ומונע את הצורך ביישום זריז של שכבות הטיח או השפכטל ▲

  מידע טכני

 נוזל לבן מראה / גוון

 ק"ג 25מיכלי פלסטיק,  אריזה

חודשים מיום הייצור, כפי שמוטבע ע"ג אריזת המוצר, כאשר מאוחסן באריזתו המקורית, בצל, הרחק  12 אחסון וחיי מדף 
 . 25°c+לבין  5°c+משמש ישירה וממקור חום ולחות בטמפרטורה שבין 
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 בסיס כימי: שרף אקרילי על בסיס מים נתונים טכניים 

 ק"ג / ליטר 1.04 משקל סגולי: 
 

 במשקל 44%תכולת מוצקים: ~ 
 

ק"ג / מ"ר לכל שכבה. תשתיות סופגות במיוחד ייתכן ויידרשו שכבה  0.125-0.150כ תצרוכת מומלצת:
 נוספת או תצרוכת גבוהה יותר.

 תמיד ליישם את המוצר בשתי שכבות עוקבות. ץ ומלמ
 

 c’20+דקות מגמר הערבוב בטמפרטורה של  50~ זמן יישום מומלץ:
 

חובה ליישם חומר המליטה על גביי  ולא פחות משעתיים שעות מגמר היישום 48עד  :ויישום סופית התקשות
ולא דביק יש למרוח שכבה נוספת  התייבש) במידה והחומר TACKY( הפריימר כאשר עודנו דביק!

 ).TACKY(ולהמתין עד להיותו דביק 
 

 שתית וסביבהת 35°c+ מקסימוםתשתית וסביבה.  5°c+ מינימום: טמפרטורת עבודה
 ) וחלקים רופפים.Laitanceעל השטח להיות חזק ויציב, יבש ונקי , ללא אבק, לכלוך, קליפת מי צמנט ( תשתית והוראות שימוש

למדה מתפלסת יש להכין את השטח ע"י ליטוש, ניקוי חול או לחץ מים גבוה להורדה מוחלטת של קליפת 
 הצמנט ופתיחת פני הבטון. על השטח להיות יבש לפני היישום. 

 הוראות ערבוב
שניות לפני היישום. המוצר  30יש לערבב את המוצר על ידי ניעור או באמצעות מערבל חשמלי במשך כ 

 . לשימושמוכן 
השימוש המומלץ הנו רולר פרווה בשל קבלת חדירה מיטבית פרווה או בהתזה.  רניתן ליישם בהברשה, רול
 של החומר אל התשתית. 

 ניקוי כלים
  במים בלבד, מיד בגמר השימוש. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד. 

ופגות. בשימוש על גביי אריחי קרמיקה, פורצלן, ס ןהמוצר אינו מיועד לשימוש על תשתיות שאינ • הערות
מוזאיקה, פסיפס ועוד, אשר אינם סופגים יש לקבל הוראות יישום ומפרט ביצוע נפרד מיועצי 

 החברה. 
המוצר אינו משמש להדבקת בטונים ישנים לחדשים. יש להשתמש במוצרים מסדרת סיקה טופ  •

 ארמטק, או סיקה מונוטופ לצורך שימוש זה. 
ליישום כאשר המוצר עדיין דביק. במידה  ניתנת כד'ושכבת השפכטל, הטיח, המיקרו טופינג  •

ו על גביי השכבה הישנה לפני והמוצר התייבש לחלוטין יש לבצע שכבת ריענון עם המוצר עצמ
 היישום על גבי היסוד.

גע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממ הערת אזהרה
בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  

לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ  מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
 . www.gilar.co.ilבאתר האינטרנט של החברה או  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

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"מ
 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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