דף מידע טכני
סיקה וול®303 Fibers -
מסתיק אקרילי משחתי חד רכיבי גמיש  -למילוי ותיקונים משוריין בסיבי זכוכית ,מוכן לשימוש

תיאור המוצר

סיקה וול )  303 Fibers ( Wallהנו מסתיק משחתי אקרילי מוכן לשימוש היישר מן האריזה המשמש לתיקונים ,מילוי
חריצים ,מילוי מישקים בקירות ,מילוי חיבורי פנל  /רצפה ופנל קירות ועבודות תיקון ואיטום כלליות במגוון רחב של
תשתיות .המוצר משוריין בסיבי זכוכית למניעת סדיקה.

שימושים

▲ לביצוע תיקונים כלליים בבניה על תשתיות סופגות
▲ למילוי חורים ,חללים מרווחים ופינות
▲ למגוון תשתיות רחב :גבס ,בטון טיח ,צבעים אקריליים ישנים ,סיד וכד'.

תכונות  /יתרונות

▲ חד רכיבי ,מוכן לשימוש ללא צורך בערבוב או הוספת מים
▲ קל ליישום
▲ נשאר גמיש לאחר היישום
▲ חסר ריח
▲ ניתן לשיוף לאחר  24שעות
▲ מתאים למילוי ותיקונים מ  0.1מ"מ ועד  4מ"מ

מידע טכני
מראה  /גוון

משחה לבנה

אריזות

דלי פלסטיק 5 ,ק"ג בדלי

אחסון  /חיי מדף

 12חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית טרם נפתחה כשהיא מאוחסנת בתנאים אופטימליים,
בצל ,הרחק ממקור חום ושמש ישירה בטמפרטורות שבין  +5°cל  .+30°c-יש להגן על המוצר מקיפאון .אריזות
שנפתחו יש לסגור היטב לשימוש חוזר.

בסיס כימי

תערובת אקרילית ייחודית משוריינת בסיבי זכוכית

משקל סגולי

~  1.64ק"ג  /ליטר

תכולת מוצקים

~  79%במשקל

עובי שכבה

מינימום  0.1מ"מ
מקסימום  4.0מ"מ

הידבקות לתשתית

~  1.8מגפ"ס לאחר  7ימים ב  50%לחות יחסית ובטמפרטורה של  23מעלות לפי UNE ISO 1542

חוזק מתיחה

~ 2.7מגפ"ס לאחר  14יום ב  50%לחות יחסית ובטמפרטורה של  23מעלות לפי ISO 527

התארכות

~ 19%לאחר  14יום ב  70מעלות לפי UNE 53623

תצרוכת

תלויה בסוג התשתית ,פרופיל התשתית ותנאי היישום
ככלל 1.65 :ק"ג  /מ"ר לעובי  1מ"מ
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צבעים וציפויים

איכות התשתית

על התשתית להיות נקייה ,יבשה ,ללא גריז ,שמנים ואבק.
כאשר התשתית הנה צבע ישן עליו להיות נקי ,דבוק היטב לתשתית ללא סדיקה או התקלפויות.

טמפרטורת סביבה

בעת היישום
מינימום  +5°cמקסימום +35°c

טמפרטורת תשתית

בעת היישום
מינימום  +5°cמקסימום +35°c

ערבוב

המוצר מסופק מוכן לשימוש ,לא נדרש כל ערבוב

שיטת יישום

מומלץ ליישם את המוצר בעובי מינימלי של  1מ"מ ועובי מקסימלי של  4מ"מ על מנת להשיג תכונות של גמישות
וגישור סדקים .כאשר מבצעים תיקונים גדולים מ  4מ"מ בעומק או רוחב ,יש לבצע במספר שכבות עוקבות.
יש ליישם את המוצר עם מלג' או שפכטל.
חשוב להקפיד למלא היטב סדקים וחורים על ידי לחיצה המוצר פנימה אל תוך המרווח.
בעת יישום שכבה עוקבת על השכבה הקודמת להיות יבשה לחלוטין.

המתנה בין שכבות

זמן ייבוש הנו  12-24שעות כתלות בתנאים ובעובי השכבה שיושמה.
ככלל לאחר  24שעות ניתן ללטש את המוצר )נייר לטש( ,לצבוע על המוצר או ליישם שכבה נוספת.

ניקוי כלים

במים בלבד מיד לאחר היישום .חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.

אזהרת בטיחות

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

הגבלת אחריות

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 כלשהיא .הוראות
השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו .על המשתמש לפנות לפרסום העדכניביותר של דף
הנתונים הטכניים של המוצר .ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב המתכת  6א.ת קדימה

שימור ואיטום מבנים

מיקוד 60920

נציגת חברת  SIKAשוויצריה

ת.ד 5042
טל09-8994000 :
פקס09-8994003 :
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות09-8994004 :

דף מידע טכני
סיקה וול® 303 Fibers
תאריך  10/01/2017תיקון מספר0001 :
קוד טכני799303 :

2/1

עברית
צבעים וציפויים

