דף מוצר טכני

סיקפלור®  01פריימר
יסוד רב תכליתי המבוסס על שרפים אקריליים ,להכנת תשתית לפני יישום מדה מתפלסת

תכונות  /יתרונות

תיאור המוצר
סיקפלור® פריימר  01הינו יסוד אוניברסלי עשיר בפולימרים המיועד להכנת
תשתית לפני יישום מדה מתפלסת ודבקי אריחים צמנטיים

שימושים
▲
▲
▲
▲

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

מוכן לשימוש
קל למריחה
מפחית ספיגה
מאפשר הדבקות על משטחים חלקים
מגן על התשתית מפני לחות בתערובות הצמנטיות
בעל תצרוכת נמוכה ויכולת כיסוי גבוהה
מתאים למריחה על רצפות בשילוב מערכות חימום תת רצפתי
ייבוש מהיר
מתאים לשימוש על מגוון רחב של תשתיות
ניתן לריסוס
ניתן לדלל במים עד 1:3

אישורים  /סטנדרטים

מתאים כפריימר לרצפות שלא עברו טיפול מקדים
לשימוש פנימי בלבד
כפריימר להפחתת ספיגות ,לשיפור הידבקות על משטחים חלקים
כפריימר להגנה על התשתית נגד לחות המגיעה מהמדה עצמה או
מדבקי אריחים

▲ פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן
▲  EPDלפי תקן  ISO 14025וEN15804 -
▲ נטול סולבנטים לפי תקן TRGS 610

EMICODE EC 1 PLUS

מידע שימושי
בסיס כימי
אריזה
גוון /מראה
חיי מדף
משקל סגולי
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דיספרסיה אקרילית סינתטית
קנקני פלסטיק במשקל  10ק"ג
תכלת
 12חודשים מתאריך הייצור באריזת המוצר המקורית ,טרם נפתחה ,כאשר מאוחסנת בצל ,הרחק ממקור שמש
ישיר ,בטמפרטורות שמעל  .5ºCחומר שדולל במים יש לאחסן מקסימום  7ימים.
 1.0ק"ג /ל

עברית
שיקום בטונים

מידע חיוני ליישום
יש לנער את המוצר היטב לפני השימוש.

ערבוב
יחסי דילול וערבוב

סוג התשתית
מצע סופג רגיל כגון :תערובות צמנטיות ,מלט או בטון
תערובת מליטה המבוססת על קלציום סולפט )גבס(

דילול
 1ק"ג סיקפלור® פריימר  3 : 01מים
 1ק"ג סיקפלור® פריימר  1 : 01מים

מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה,
מצעים חלקים כגון :אריחים צמנטים ,מצעים ישנים
עם שאריות דבק ישן עמיד במים )כמעט מוסר
לחלוטין( ,רצפות סיביות או  ,OSBאספלט מסטיק
חלק וקשוח  IC10ו IC15 -לפי תקן EN13813

יש ליישם סיקפלור® פריימר  01ללא דילול.

תצרוכת

~ 70ג'/מ"ר.

טמפ' תשתית
טמפ' סביבה
זמן ייבוש

מינימום  +5˚cמקסימום . +30˚c
מינימום  +5˚cמקסימום +30˚c
לפני יישום מדה או סקריד יש להמתין:
סוג התשתית
מצעים בעלי יכולת ספיגה רגילה :צמנטיים

כתלות בכושר הספיגות של התשתית וסוג הכלים בהם מיישמים את המוצר וכן בשיעור הדילול הנבחר.

זמן המתנה
~ 10דק

תשתיות גבס
תשתיות גבס כאשר מיושמת מדה צמנטית
מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה:
 OSBורצפה סיבית
מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה,
מצעים חלקים כגון :אריחים צמנטים ,מצעים ישנים עם
שאריות דבק ישן עמיד במים )כמעט מוסר לחלוטין(,
רצפות סיביות או  ,OSBאספלט מסטיק חלק וקשוח
 IC10ו IC15 -לפי תקן EN13813

~ 10דק
~ 24שעות
~שעתיים
~ 12שעות

*כל הערכים משוערים ועלולים להשתנות בהתאם לתנאי מזג האויר.

מידע חיוני ליישום
הכנת תשתית
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

סוגי תשתיות

יש להוריד מן הבסיס כל שאריות אבק ,לכלוך ,שמן ,חלודה
וחלקיקים שונים.
יש להסיר מהמשטח כל חומר שיכול להפחית את יכולת ההדבקות
של הפריימר בעזרת ניקוי בסיסי או הסרת שומנים
יש להסיר חלקי תשתיות ישנות ורופפות ודבקים ישנים עמידים
במים באופן מכני ,בצורה יסודית ככל הניתן
לפני היישום יש לוודא כי  OSBורצפות סיבית מחוזקות ותקינות,
ומקובעות לתשתית ללא יכולת תזוזה
רצפות ישנות ,כגון אריחים קרמיים יש לנקות באופן יסודי ולחספס
יש להסיר מכנית שכבות של דבקים מסיסים במים
תשתיות גבס יש ללטש ולבצע שאיבת אבק יסודית

יישום החומר
פריימר  01בעזרת כלי מתאים ,רולר או
▲ יש ליישם את
 MOPאו מגב מיקרופייבר באופן שווה על משטח הבסיס היבש .יש
להימנע מהיווצרות שלוליות ולהסיר עודפי חומר.
▲ ניתן ליישם בריסוס.
▲ על מצעים בעלי יכולת ספיגה גבוהה מומלץ ליישם שכבה שניה.
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▲
▲
▲ אספלט )אספלט מסטיק חלק וקשיח  IC10ו IC15 -לפי תקן

( EN13813

ניקוי כלים
סיקפלור®
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בטון
סקריד צמנטי רגיל ומהיר ייבוש
סקריד או מדה על בסיס גבס
תשתיות ישנות המכילות שאריות דבק עמיד במים )אשר הוסר
כמעט לחלוטין(
סקריד יבש
תשתיות עץ OSB ,או לוחות ) CHIPBOARDסיבית(

במים בלבד מיד בגמר היישום

עברית
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הערת אזהרה

הגבלת אחריות

גילאר בע"מ
שימור ואיטום מבנים
נציגת חברת  SIKAשוויצריה
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החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת .הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים .אין לבלוע
בשום אופן את החומר .בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות ,נעלי עבודה ,משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי
הנשימה .בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית .את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ
בטל'  09-8994000או באתר האינטרנט של החברה . www.gilar.co.il
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון
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,
מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת ,או ליצור אחריות משפטית כל שהיא .הוראות
השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו .על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף
הנתונים הטכניים של המוצר .ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.
רחוב המתכת  6א.ת קדימה
מיקוד 60920
ת.ד 5042
טל09-8994000 :
פקס09-8994003 :
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות09-8994004 :

עברית
שיקום בטונים

