
 
 

 דף מידע טכני
 AG 850 ®סיקה גרד

 רב פעמי למגוון תשתיות –טיפול אנטי גרפיטי קבוע 

 

 עברית דף מידע טכני
 צבעים וציפויים AG 850®סיקה גרד

  0001 תיקון מספר: 28/11/2016תאריך 
  897850קוד טכני: 

  
1/1  

 

הנו טיפול אנטי גרפיטי המיושם פעם אחת בלבד לטווח ארוך במיוחד ומיועד להגנה על מגוון רחב  850AGסיקה גרד  תיאור המוצר

 של תשתיות מינרליות ובלתי מינרליות. 

 בפני גרפיטי והדבקת מודעות / פוסטרים ובמיוחד על:הגנה על משטחי פנים וחוץ  שימושים

 תשתיות בטון וטיח צמנטי ▲

 לבנים / בלוקים ▲

 לוחות צמנט בורד ▲

 עץ ▲

 צבעים וציפויים ישנים (אפוקסי, אקרילי, פוליאוריטן ועוד) ▲

 אבן טבעית ומלאכותית ▲

 מערכת חד רכיבית מוכנה לשימוש ▲ תכונות / יתרונות

 של תשתיותניתן ליישם על מגוון רחב מאד  ▲

 שכבה אחת לרוב מספיקה –ניתן ליישום במספר שכבות  ▲

 עמיד בתנאי חוץ ומזג אויר ▲

 דוחה מים ברמה גבוהה ▲

 מאפשר נשימת התשתית ▲

 הסרת גרפיטי באמצעות לחץ מים בלבד ▲

 בעל אפקט של העמקת גוון והגברת התשתית ▲

 אינו מיועד לשימוש על רצפות עמוסות בתנועת הולכי רגל או רכבים ▲

  טכני מידע

 נוזל חלבי  מראה/גוון 

 ק"ג 16ק"ג /  4דליים  אריזה

מומלץ להשתמש חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, במקום קריר ומוצל.  12 אחסון /חיי מדף

באריזה שנפתחה במלואה. סגירה חוזרת אפשרית אך יש לדאוג לסגירה מיטבית ללא חדירת אויר אל המארז וסגירתו 

 מיד עם גמר העבודה. 

 סיליקון פוליאורגניתרכובת ננו  בסיס כימי  

 ק"ג/ליטר  0.98~ משקל סגולי 

 שכבות של המוצר   1-2 מבנה מערכת 



 עברית דף מידע טכני
 צבעים וציפויים AG 850®סיקה גרד

  0001תיקון מספר:  28/11/2016תאריך 
  897850קוד טכני: 

  
1/2  

 

 גרם לשכבה.  300 –ל  200התצרוכת תלויה במבנה התשתית, צפיפותה והטקסטורה ש באופן כללי התצרוכת נעה בין  תצרוכת 

על תשתיות מיוחדות (מתכות, ברוב המקרים , שכבה אחת מספיקה אך יש לבצע בדיקות מקדימות כדי לקבוע זאת.  

ר, יש ליישם שכבת יסוד למוצר. שכבת היסוד בהתייעצות עם חברת גילא -פלסטיק וכד') או תשתיות קשות במיוחד 

 20%ניתנת להכנה בשטח או להזמנה מוכנה לשימוש מחברת גילאר. שכבת היסוד מורכבת מהמוצר מדולל ב 

 ) בלבד! White Spirt –במשקל סולבנט אורגני מסוג טרפנטין מינרלי (ספירט לבן 

 על התשתית להיות נקיה מאבק, בוץ, שמנים, פלורסציה, שאריות ציפויים ישנים וכדומה.  איכות התשתית 

 המוצר אינו מגשר על סדקים. מ"מ לפני היישום.  0.3יש לתקן סדקים שרוחבם עולה על 

התוצאות הטבות ביותר  תושגנה על תשתית יבשה וסופגת. על התשתית להיות ולהיראות  יבשה ללא נקודות/כתמי 

 בות. רטי

  תנאים ליישום

 35°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפרטורת תשתית

 40°c+מקסימום  5°c+מינימום  טמפרטורת תשתית  

ניתן לדלל את המוצר במידת הצורך ועל פי ייעוץ של נציג המוצר מסופק כשהוא מוכן לשימוש ואינו דורש ערבוב נוסף.  ערבוב 

במדלל מסוג טרפנטין מינרלי (ספירט לבן) בלבד. חובה לשים לב לדרגת הניקיון של הטרפנטין,  20%טכני עד ל 

 קיימים מוצרים שאינם לגמרי "לבנים" או צלולים ושימוש בהם עלול להשפיע על נראות המוצר לאחר הייבוש. 

יש המוצר מיושם בהברשה עם מברשת צבע באיכות גבוהה או בגלילה באמצעות רולר פרווה או בהתזה עם איירלס.  ם שיטת יישו

 להקפיד על שטיפה של הציוד או מכונת ההתזה עם סולבנט מיד בגמר היישום. 

עם גמר היישום. חומר  מידאו טרפנטין מינרלי (ספירט לבן)  Sika thinner C  או  Sika Colma Cleanerעם   ניקוי כלים

 שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.  

 ליישמו גם התנגדות המוצר לאקלים ניתן  יום לפחות עם זאת בשל 28תוצאות מיטביות תושגנה בשימוש על בטון בן  הערות/הגבלות ליישום 

 ימים לפחות.  7שגילו על בטון 

 אינו מיועד ליישום על ביטומן. המוצר 

 לשםהמוצר מקנה לתשתית העמקת גוון קלה. במידה ושינוי קל בגוון התשתית מהווה בעיה, חובה לבצע איזור ניסיון 

 התאמת המוצר לדרישות האסתטיות של הפרויקט. 

 בדיקה מקדימה. באמצעות ביצוע על כל תשתית ותשתית  יש לוודא תצרוכת

 ). 20°c+שעות מהיישום (ב  3ן עליו מגשם במשך לפחות המוצר אינו דורש תנאים מיוחדים לייבוש אך חובה להג

השימוש במוצר מתוך הדלי בלבד. אין להשאיר דליים פתוחים. יש לסגור מידית דלי לאחר השימוש על מנת לאפשר 

 שימוש חוזר. 

 שעות מהיישום.  24שעות בטמפרטורות רגילות. ייבוש סופי לאחר  3המוצר מוכן לשימוש לאחר כ  זמן ייבוש

 ביישום שכבת פריימר (המוצר עצמו מדולל) ניתן ליישם שכבה עוקבת לאחר שעה מגמר יישום השכבה הראשונה. 

תבוצע באמצעות קרצוף במכונה מתאימה בעלת מברשת שערות קשיחה מסתובבת בשילוב סולבנט או באמצעות  הסרת גרפיטי

שתית וחוזקה לפני הסרת גרפיטי על מנת לא לפגוע . חובה לבדוק איכות התהתזה בלחץ מים (לדוגמה עם גרניק חזק)

 בתשתית עצמה. המוצר חזק ויציב כחוזק התשתית עליו הוא מיושם. 

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

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

המוצר מהווה סיכון של דליקה, יש להרחיק ממקור אש וחום. בעבודה עם סולבנטים לדילול וניקוי כלים יש  הנשימה.

ית. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפוא להקפיד על הוראות המוצרים הספציפיים בדבר אחסנה ומניעת דליקות. 

או באתר האינטרנט של החברה  09-8994000 את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל'

www.gilar.co.il . 

והניסיון  סמך הידעניתנים בתום לב על המידע 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, 

http://www.gilar.co.il/
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התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות 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"מ

 שימור ואיטום מבנים

 שוויצריה SIKAחברת נציגת 
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