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הינו עצר מים כימי  במבנה של פרופיל מסטיק  לאיטום תפרים, חיבורים והפסקות יציקה ללא LOCKSTOPסיקה  תיאור המוצר

 יוצר אטימה ומונע חדירת מים בין האלמנטים. LOCK STOPתנועה כאשר מיושם בין יציקות בטון

 מייצר אטימה  בין חלקי בטון, סדקים, חיבורים וכדומה.  ▲ יתרונות ותכונות

 מבנה של מסטיק בעל יכולות ריפוי עצמי, אינו נקרע או נפגע.  ▲

ניתן ליישום קרוב לפני השטח מאחר ואינו מתנפח ולא יוצר לחץ על הבטון ולכן מתאים גם לבטונים או  ▲

 כיסויי בטון בעובי דק. 

 יכולת הצמדות גבוהה לשני חלקי הבטון.  ▲

 עמיד בכל  תנאי מזג אויר או טמפרטורה  ▲

 מתאים עצמו  לפני השטח.  ▲

 בוהה. ניתן ליישום גם כאשר יורד גשם או בתנאי לחות ג ▲

 כלכלי ▲

 למגוון רחב של תפרים ללא תנועה כגון:  שימושים

 קירות תומכים ▲

 תעלות בטון סגורות )קופסאות(  ▲

 חיבורי צנרת וחגורות צנרת מבטון ▲

 מעברי ותעלות בטון  ▲

 מבנים מקומרים ▲

 בין משטחי בטון, פרוקסטים ואלמנטים מורכבים  ▲

 )רוחב, גובה( מ "מ X 19 25 מידות 

 גלילים בקרטון 6גלילים,  אריזה

 מ"א כל גליל 5

 מ"א סה"כ בקרטון 30

 שחור בלבד גוון  

 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום במקום קריר, סגור וייבש. אין לאחסן בחוף חשוף לשמש. 12 אחסון 

 ק"ג / ליטר  1.30 – 1.22 משקל סגולי 



 עברית דף מידע טכני
SIKA LOCK STOP איטום 

  0001תיקון מספר:  30/07/2014תאריך 
  33354קוד טכני: 

  
1/2  

 

 שעות מגמר היציקה הראשונה של הבטונים.  24יישום לפחות  הוראות יישום 

מנגנון הדבקה  LOCK STOPהבטון מאבק לכלוך שומנים או כל חומר מפריד אחר. לסיקה  תשתיתיש לנקות את 

לחה או מאובקת מומלץ למרוח סיקה  התשתית עצמי המאפשר היצמדות העצר לתשתית נקייה ויבשה במקרים בהם

בחיבורים בן הרצועות יש ליצור התייבשות  הפרימר.  עםליישם את העצר לאחר שעה שעתיים ו  LOCK STOPפרימר

ס"מ  25-30ס"מ צמוד אחד לשני  במקרה ויש צורך ניתן בנוסף גם לחזק מכאנית במסמרי בטון כל  2.5חפיפה של 

 העצר.  ס"מ מעל 5ניתן ליישם את העצר גם לפני הברזל. יש להקפיד על כיסוי בטון מינימלי של 

 העצר מכוסה בנייר הגנה, יש להוריד את הנייר בסמיכות ליציקה או לפני סגירת התבנית  

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע  אזהרת בטיחות

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

הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ 

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

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, 

זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע 

מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות 

ביותר של דף  השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני

 וצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה. הנתונים הטכניים של המ

 גילאר בע"מ

 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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