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ודקורטיביות לשימוש  תעשייתיותמתפלסת, צמנטית, חד רכיבית המשמשת לפילוס רצפות מדה הנה  67סיקפלור לבל   תיאור המוצר
 פנימי וחיצוני.

 מ"מ  4-15ם ידני או במשאבת מדה בעובי ולייש▲ שימושים
 פנימי וחיצונילשימוש ▲

 מוכנה לשימוש ת חד רכיבי▲ תכונות / יתרונות
 גמר דקורטיבי▲
 קלה ליישום בשאיבה או ידנית ▲
 ייבוש מהיר ▲
 שעות מהיציקה 24ניתנת להליכה לאחר ▲
 שעות מגמר היציקה. 24ניתנת לציפוי לאחר ▲

 EN13813לפי  CT C35-F7-A15 תקנים

  מידע טכני

 צמנט מהיר התקשרות בשילוב פולימרים ומוספים  בסיס כימי

 ק"ג/ליטר  1.89-1.85רטוב:  ת יצפיפות מרחב

 מ"מ  15מ"מ, מקסימום  4מינימום   עובי שכבה

  נתונים פיסיים

 +C˚20 -שעות ב 24לאחר  210N/mm   מ גדול חוזק לחיצה 
 +C˚20 -שעות ב 24לאחר  235N/mm   מ גדול

 +C˚20 -שעות ב 24לאחר  23N/mm   מ גדול חוזק לכפיפה 
 +C˚20 -שעות ב 24לאחר  27N/mm   מ גדול

 

 ר"מ/מ"מ – 0.5 מ קטן התכווצות/התפשטות

 Class A1 דירוג אש



 תריבע                           דף מידע טכני
 תביויטרוקד תפוצר                                        67 לבל – רולפקיס

  0000 תיקון מספר: 01/10/2016תאריך 
  8005567קוד טכני: 

  
1/2  

 

  :שכבת יסוד מערכת  ידעמ
הידבקות. ליישום מינרליות ובטון ולשיפור  ותפריימר: יסוד אקרילי חד רכיבי, לשימוש ע"ג תשתי 01סיקה לבל 

 עם אגרגט בזריעה. 161תעשייתי מומלץ ליישם יסוד אפוקסי סיקפלור 
 : יציקה

 לעובי הרצוי 67סיקפלור לבל 
 : סילר ציפוי עליון

 )קיים במט או מבריק( סילר פוליאוריטני חד רכיבי ע"ב מים. שחיקה רגלית – 417Wסיקפלור 
 )גמר מט(ת. רסילר פוליאורטני דו רכיבי ע"ב מים. שחיקה מוגב -304Wסיקפלור 

 )גמר מבריק(חודר תשתית ומעמיק גוון לבטון דקורטיבי. סילר  -915-סיקה גרד 

 מ"מ עובי 1ק"ג/מ"ר לכל  1.9 -כ תצרוכת
 .שתיתהתצרוכת הינה משוערת ותלויה בסוג התשתית ופרופיל הת

מלי של ייפה מינלוחוזק לש 225N/mm מלי של ימינעל תשתית הבטון להיות חזקה ויציבה בעלת חוזק לחיצה  איכות התשתית 
2 .1.5N/mm.על השטח להיות נקי משומנים, גריז, ציפויים ישנים, קליפ מי צמנט או כל גורם מזהם אחר 

 בכל מקרה של ספק יש לבצע בדיקה בשטח.

 הכנת תשתית 
 שכבת יסוד

, לחץ מים וכד'. עד להסרה של shot blastק, לובאמצעים מכאניים כגון ליטוש, צי יש להכין את התשתית הבטון
 .ני בטון פתוחים וסופגיםפקליפת בטון וקבלת 

שקעים יש לתקן עם ום. תיקוני חורים, סדקים ייש להסיר בטון חלש ולחשוף חורים וסדקים. יש להסיר בליטות וזיז
 חומרי מליטה מתאימים דוגמת סיקדור, סיקה טופ, סיקה גרד או סיקה מונוטופ.

 ליישם פריימר כשכבת יסוד למערכת.  ובהח

  םיישולתנאים 

 +C˚30מקסימום     +C˚5מינימום   טמפרטורת סביבה 

 +C˚30מקסימום     +C˚5מינימום   טמפרטורת תשתית

 על התשתית להיות נקייה.  לחות בתשתית

 בעת הביצוע  75%מקסימום  לחות באוויר

ה על תנאי היישום חשיבות עליונה ומכרעת בקביעת דהרצפה תשמש כגמר סופי להקפבעבודות דקורטיביות בהן  חשיבות תנאים
 פיגמנטים. אחידות המראה והאיכות וטיב הציפוי וכן אחידות 

 ליטרים של מים נקיים וקרירים.  5.25עד  4.25יש לערבב כל שק עם  ערבוב 
דקות לפני  2לי ד"לשבת" בדקות. בגמר הערבוב יש לתת למוצר  2-3הערבוב באמצעות מערבל חשמלי במשך 

 היציקה. 

 : שאיבה שיטת יישום
ונת מדה מתאימה , דו שלבית בעלת פונקציית שליטה בכמות המים תוך מדידת הזרימה באמצעים כיש להשתמש במ

 המתאימים בהתאם לתקן.
 פלסות):זרימות נדרשת (בדיקת הת

 ליטרים מים לשק.  4.75עם  EN 12706מ"מ לפי תקן  135
 ליטרים מים לשק. 4.75עם   EN 1215-3מ"מ לפי תקן  320

 לאחר יציקת החומר על המשטח יש לפזרו עם מסרק מדה מתאים לגובה הרצוי.
יש לבצע רולר קוצים (מומלץ רולר קוצים מתכת) בשני כיוונים מנוגדים להוצאת אוויר והשגת פיזור אחיד של החומר 

  .על המשטח
 :ידני

  יש להקפיד על ערבוב מתאים ואספקת חומר רציפה לאזור הביצוע בכדי לשמור על חומר רטוב.שיטה דומה לשאיבה. 

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

  ת.לחות יחסי 50%+ ו C˚23מגמר הערבוב, ב   דקות 45 -כ זמן עבודה
 שינוי טמפ' משפיעים על משך זמן העבודה. 
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תשתיות סופגות על . םבים לפני היישורתשתיות סופגות מאוד תשפענה על ביצועי החומר ויש להספיגן במים ▲ הערות ליישום 
 בכל מקרה תמיד מומלץ להשתמש בפריימר. של פריימר.  כבותש 2מומלץ ליישם 

 אין לערבב את המוצר עם מלט או חומרי מליטה אחרים. ▲
 בדפים אלה.  המצוינתאין לחרוג מגבולות כמות המים ▲
 השעות הראשונות מהיישום. 48ך ציפוי במשהאין להעמיס כלים, מכוניות ומכונות על ▲
 השעות הראשונות. 24יש להגן על החומר הטרי מחום, שמש, קיפאון, מים וזיהומים במשך ▲
 חריגה תוביל לסדיקה.אין לחרוג מהעובי המומלץ. ▲
 ע יציקת דוגמא לתיאום ציפיות.במקרים של דרישות אסתטיות מהמזמין חובה לבצ▲
 שימושים בסילרים עלול לשנות מראה המוצר. חובה לבצע ניסיון מקדים. ▲

 שעות  24לדריכה רגלית =  ייבוש 
 שעות 48לעומס קל= 

 ימים  7שירות מלא = 

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

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

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 
 
 

 

 א.ת קדימה 6רחוב המתכת 
 60920מיקוד 

 5042ת.ד 
 09-8994000טל: 

 09-8994003פקס: 
 09-8994004טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 

http://www.gilar.co.il/

