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. המוצר ותוספים על בסיס מים קרילייםייחודית המבוססת על שרפים אוקישור שכבת יסוד הנו  10 -®סיקה טופ תיאור המוצר
של חברת סיקה ובמיוחד על תשתיות  משמש כשכבה מקשרת על תשתיות שונות לפני יישום מערכות צמנטיות

  אריחים קיימות. 

 המוצר משמש ל: שימושים

 על גבי תשתיות אריחים לפני יישום תערובות צמנטיותקישור  שכבת ▲

 )רצפות, יש לעיין בהוראות יישום( מתאים ליישום על רצפות וקירות ▲

 מתאים לאריחי קרמיקה, פורצלן, טראצו ואחרים ▲

 תשתיות סופגות )בטון, אבן(משפר הידבקות גם על  ▲

 מקנה לתשתית גלזורה מחוספסת אשר מעניקה כושר הידבקות מכאני לשכבות העוקבות ▲

או מדות מתפלסות באיזורים  מיקרו צמנט דקורטיבי – ®מערכות סיקה דקור במתאים במיוחד בשילו ▲
 קטנים כאשר לא מבוצעים תפרים

 ליישוםחד רכיבי, מוכן לשימוש וקל  ▲ תכונות / יתרונות

 להבטיח כיסוי של המוצר –גוון אדום  ▲

 חספוס התשתית ליצירת אדהזיה מכאנית על השכבה העוקבת ▲

 פני יישום טיח צמנטי, מיקרו טופינג וכד'(עד שעתיים לייבוש מהיר ) ▲

 מונע היווצרות כיסי אויר ובועות ע"ג הציפוי העליון ▲

 גלזורה(הידבקות טובה על תשתיות סופגות וכן על תשתיות מזוגגות ) ▲

 לתשתית הציפוי העליון היצמדות מגביר ▲

 מערכת הציפוי כמערכת כוללת משפר אטימות ▲

 עמיד לאלקליות של תשתיות צמנטיות שונות ▲

  מידע טכני

 ואגרגט צורני מובחר נוזל משחתי אדמדם המכיל מלאנים מראה / גוון

 ק"ג 20דליי 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 

 קופולימר ומלאנים נבחרים משולביםשרפים אקריליים  נתונים טכניים

 ק"ג / ליטר 1.32 משקל סגולי: 
 (c’20+)ב  mPas 13770~ צמיגות:

רוכת גבוהה תצתידרש תשתיות סופגות במיוחד ייתכן וק"ג( למ"ר. על  0.8גרם ) 800 -כתצרוכת מומלצת: 
 יותר. 

בטמפרטורות גבוהות יותר זמן  20°c+דקות מגמר הערבוב בטמפרטורה של  45~ זמן יישום מומלץ:
 העבודה עם המוצר מתקצר. 

שעה לפני יישום שכבה עוקבת, או יותר כאשר  1שעה לשכבה. יש להמתין מינימום  1 - כ התקשות:
מגע לפני יישום שכבת דא התייבשות השכבה הקודמת לוומבוצעת עבודה בטמפרטורות נמוכות. חובה ל
 יסוד נוספת או לפני יישום מדה או שכבת טיח.
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ע"ג תשתיות סופגות נוספות, יתכן ותידרש שכבה נוספת אם הראשונה  ביישום כפריימר למדה מתפלסת
 נספגה כולה.

 שתית וסביבהת 30°c+ מקסימוםתשתית וסביבה.  5°c+ מינימום: טמפרטורת עבודה

יש  ( וחלקים רופפים.Laitanceעל השטח להיות חזק ויציב, יבש ונקי , ללא אבק, לכלוך, קליפת מי צמנט ) תשתית והוראות שימוש
לבצע הכנת תשתית על ידי ניקיון יסודי של הבטון באמצעות: ניקוי חול, ליטוש או סילון מים. יש להסיר 

 אבק, חלקים רופפים, שאריות צבעים וציפויים ישנים או כל גורם מזהם אחר מהתשתית לפני יישום המוצר.
 פני היישום. על התשתית להיות יבשה ל חובה להמתין לייבוש של התשתית לפני היישום. 

 הוראות ערבוב
 . מוכן לשימוששניות לפני היישום. המוצר 60  יש לערבב את המוצר באמצעות מערבל חשמלי במשך כ

 או ברולר ויש לוודא חדירה טובה לתשתית.  ניתן ליישם בהברשה

 פנימי וחיצוני, במקומות יבשים שאינם מועדים לרטיבות. החומר מיועד לקירות ורצפות 

 10במקומות המיועדים לרטיבות כגון מקלחות, מרפסות קירות ומשטחי חוץ וכד'. יש לבצע על סיקה טופ 

 107ולבצע הדבקות עם דבק צמנטי ע"ג  107שכבת איטום צמנטית בכיסוי מלא כגון סיקה טופ סיל 

 (.235)מומלץ סיקה סרם 

 אין להשתמש לבריכות שחייה 

 ות חוץ חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של גילאר. בקיר 10לגבי הדבקה ישירה ע"ג טופ 

 כאשר מיושם בטמפרטורות גבוהות, חובה לאקלם את המוצר באזור קריר לפני השימוש.   הערות
  .כאשר מיושם בטמפרטורות נמוכות, המוצר יהיה קשה יותר לעבודה בשל עליה בצמיגות 
  .אין ליישם מוצר שהיה מאוחסן בתנאי קיפאון 
  המוצר אינו מיועד כשכבת יסוד לביצוע מדות מתפלסות כאשר הרצפה מיועדת לעומסים

 דינאמיים ו/או עגלות, מלגזות וכלי רכב. 
  .המוצר מיועד לשימוש בבניה פרטית / מסחרית לאיזורים המיועדים להולכי רגל 
 סיקה 801לבל, סיקה דקור  מתאים לשימוש כהכנת תשתית למוצרים: סיקה לבל, סיקפלור ,

  דבקי קרמיקה וכו'.דקור )מדה דקורטיבית(, סיקה מונוטופ, סיקה ויסקורפ 
  .בכל מקרה של חשש או ספקות לגביי התאמת המוצר, מומלץ לבצע איזור ניסיון 
  בעבודות על גביי אריחים גלזוריים, יש להכין היטב את האריחים לביצוע היסוד. ניתן להיוועץ

 הטכנית של חברת גילאר. במחלקה 
  המוצר אינו משמש לסגירת מישקים בין אריחים קיימים. חובה לסגור המישקים עם חומרים

( או סיקדור )לפני ביצוע סיקה טופ 10)אחרי ביצוע סיקה טופ  803מתאימים מסדרת סיקה דקור 
10 .) 

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

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

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  

לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ  מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 בטל'

והניסיון  ום לב על סמך הידעניתנים בתהמידע 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 כלמסוימתמסחור או התאמה למטרה מצג כלשהו בקשר לאפשרויות 

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
 מבניםשימור ואיטום 
 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/
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