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 תכונות / יתרונות תיאור המוצר
הינו סיליקון חד רכיבי, המתייבש באוויר, בעל גמישות  -305®סיקה הייפלקס

לאיטום תפרים וחיבורים (תפרי התפשטות והרפיה) במעטפת המבנה.  ,גבוהה
לאיטום בין כל האלמנטים במבנה, זכוכית, מתכת, אלומיניום, בטון, אבן וכדומה.  

        לתשתיות סופגות ואטומות כאחד.  המוצר מאושר מעולהלמוצר הידבקות 
לאיטום קירות מסך בחזיתות מבנים בין זכוכית לזכוכית או  Weather Seal -כ

 בין אלומיניום לזכוכית. 

 עמידות יוצאת דופן לפגעי מזג אויר והתיישנות לאורך שנים ▲

 באופן קבוע UV ב עמיד ▲

 )ASTM C719(לפי ±  50%תנועה  כושר ▲

 קל להחלקה ולעיבוד ובעל עבידות גבוהה  ▲

 תשתיותהידבקות טובה מאוד למגוון רחב של  ▲

 נמוכה במיוחד VOCפליטת  ▲

 אינו מכיל סולבנטים ▲

 מנגנון ייבוש ניטראלי ▲

  אישורים / סטנדרטים
בדירוג  EN 15651מתאים לשימוש באזורי אקלים חם/קר לפי  ▲

25LM. 

 CLASS 50בדירוג  ASTM C920–מתאים ל  ▲

 F 25 LMבדירוג  ISO 11600מתאים לפי תקן  ▲

 DIN 18450 Fמתאים לתקן  ▲

 

 

 

  שימושימידע 
 סיליקון ניטראלי בסיס כימי

 (ע"פ דרישה) יחידות באריזה 25מ"ל שפורפרות,  300 זותארי
 (ע"פ דרישה) יחידות באריזה 20מ"ל נקניקים,  400
 (מלאי שוטף) יחידות באריזה 20מ"ל נקניקים,  600

 לבן, אפור, קרם, בז', שחור גוונים

 גוונים נוספים על פי דרישה ומינימום הזמנה
 -ל  10ºc+חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתח, בצל, בטמפרטורות שבין  15 חיי מדף

+25ºC.אין לאחסן את המוצר בחשיפה ישירה לשמש . 
 ISO 1183-1 פי ק"ג/ליטר                                                                              ל 1.50 משקל סגולי

   מידע טכני

 Shore A יום (משוער)                                         לפי  28לאחר  25 קשיות ISO 868  

  2N/mm90. ISO37 חוזק מתיחה

  ISO 7390 לפי                  מ"מ בממוצע                                            2 התנגדות לשקיעה
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 ISO 9047 לפי                                                                  25% כושר תנועה

 ASTM C 719   לפי                                  ±                              50%

 

   ISO 34לפי                                                              24.0N/mm חוזק קריעה

  ISO 8339התארכות                             לפי  %100ב  .2N/mm.350  מודול מתיחה
2N/mm400.  20°התארכות ( %100בc- לפי              (- ISO 8339  

 

  (משוער) 900% כושר התארכות 

  80% ˂ התאוששות אלסטית

  150ºC+מקסימום   40ºC-מינימום  טמפרטורת שירות

  לחות יחסית 50%מעלות ו  23שעות, ב  24מ"מ בכל  2כ  זמן ייבוש

  דקות 25כ  זמן היווצרות קרום ראשוני

  דקות 180כ  ייבוש ראשוני למגע

(מינימום ומקסימום) מחומר  יש לתכנן את רוחב התפר בהתאם לכושר התנועה הנדרש תכנון תפר

 קמ"מ. עומ 45מ"מ ומקסימום של  6האטימה. התפר המתוכנן יהיה ברוחב מינימום של 

 1:2יש לשמור על יחס רוחב/ עומק של מ"מ.  15מ"מ והמקסימלי  6התפר המינימלי יהיה 

 עומק). 1רוחב,  2בכל העבודות (

 מידות תפר טיפוסיות:

 (מ"מ)עומק התפר  רוחב התפר (מ"מ)

10 6 

15 8 

20 10 

30 15 

45 15 

 

יש לתכנן תפרים ומידותיהם בהתאם לתקנים הרלוונטיים לפני הביצוע. הבסיס לחישוב 
גודל תפרים נגזר מסוג המבנה ומידותיו, הערכים הטכניים של חומרי הבניין ותכונות 

 לאטמוספרה.חומר האטימה. יש לקחת בחשבון גם את מידות החשיפה של התפרים 

 לביצוע תפרים רחבים מהמפורט מעלה יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית. הערה:

 

, ®סיקה סיל ®מתאים בשילוב חומרי איטום מסדרת סיקה הייפלקס 305 ®סיקה הייפלקס תאימות חומרים

. לשימוש בחומרי איטום או דבקים  IG ®וחומרי איטום סיקה סיל SG ®דבקי סיקה סיל

יש להיוועץ עם המחלקה   305 ®סיקה הייפלקסשאינם מצוינים בדפים אלה, בשילוב עם 

 הטכנית. 

במקרה של שימוש בשניים או יותר מחומרי האטימה ו/או הדבקים יש לאפשר לראשון 

ומרים יש להתייבש לחלוטין לפני יישום החומר הנוסף. למידע ספציפי הנוגע לתאימות ח

 לפנות למחלקה הטכנית. 
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   יישום 

  תצרוכת משוערת

 מ"מ 30 מ"מ 25 מ"מ 20 מ"מ 15 מ"מ 10 רוחב התפר

 מ"מ 15 מ"מ 12 מ"מ 10 מ"מ 8 מ"מ 6 עומק התפר

אורך המילוי 

 1באמצעות 

נקניק של 

 מ"ל 600

 מ' 1.3~  מ' 2~ מ' 3~  מ' 5~  מ' 10~ 

 החישוב הינו נקי ללא פחת
 

 :  יש להשתמש בפרופיל מפוליאתילן מוקצף בעל תאים סגוריםפרופיל גיבוי

 

  (פרופיל גיבוי תקני) Sika Backing Rod חומר גיבוי

  40ºc+מקסימום  5ºc+מינימום   טמפרטורת יישום

  מעל טמפרטורת הטל   ºC 3+, מינימום  40ºCעד    5ºC+ טמפרטורת האוויר

על השטחי להיות נקי, יבש וחופשי מחלקים רופפים, שמנים, גריז, שאריות מי צמנט,  הכנת התשתית/ פריימר

קליפת בטון או כל גורם מזהם אחר. על תשתיות שאינן סופגות, ליטוש התשתית באמצעים 

 מכאניים כגון נייר זכוכית משפרת משמעותית את חוזק ההדבקות של המוצר. 

 : פוליאתילן, גיבריט, פוליקרבונט וכו' אין להשתמש על תשתיות

 

 תשתיות חלקות/שאינן סופגות

, וכדומה PVDF, מתכות צבועות המכוסות באבקה, אבקה, אפוקסי, פי.וי.סימתכות, צבעי 

. לפני Sika Activator 205יש להכין את התשתית לפני היישום באמצעות מריחת 

 דקות.  15האיטום יש לאפשר למוצר זמן ייבוש של 

 יש לפנות לדף המוצר שנמצא באתר.  Sika Activator 205לפרטים על מריחת 

 

 תשתיות פורוזיביות/סופגות

 Sikaכגון בטונים, אבן, טיח, לבנים, רעפים, וכד' , יש לטפל באמצעות 

3N®primer)WASP דק' לייבוש  30ׂ ) באמצעות מברשת או רולר. יש להמתין מינימום

 .305 ®לפני יישום  סיקה הייפלקס

 יש לפנות לדף המוצר הנמצא באתר. ׂ )3N®Sika primer)WASPלפרטים על יישום 

 

הערה: פריימרים הינם משפרי הדבקות. הם אינם תחליף להכנת תשתית לקויה או 

 לחיזוקה!

 פריימרים משפרים את ביצועי התפרים ועמידותם לטווח ארוך ואת הקיים של המוצר. 

 

המוצר מסופק מוכן לשימוש, לאחר הכנת תשתית כנדרש, יש להחדיר פרופיל גיבוי לעומק  שיטת יישום 

הנדרש ולבצע ייסוד (פריימר). יש להכניס הנקניק לתוך אקדח מתאים ולחתוך את הפיה 

 ברוחב הרצוי . 

תוך הקפדה על מגע  תמידי של  יש להחדיר את החומר לתוך המרווח הסטרקטור
החומר עם דפנות התפר. יש לעבד את החומר אל דפנות התפר כדי להבטיח הדבקות  

המוצר לתשתית. מומלץ להשתמש במסטינג טייפ (סרט דביק). על דפנות התפר 
בהדבקה לתשתית כדי  ליצור מראה תפר חד ונקי. אין להחליק את המוצר עם מוצרים 
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ם אורגניים אחרים, אלא עם מרית או אצבע טבולה במי סבון לא מבוססי נפט או מסיסי
 דקות לאחר היישום.  5מוקדם מ 

או  Remover  ®Sika–  208יש לנקות כלי עבודה מיד בגמר היישום באמצעות  ניקוי כלים 

T –TopClean ®Sika  .חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים  מכאניים בלבד 

 

 טכני בעבריתדף מידע  מסמכים זמינים

 דף מידע טכני באנגלית 

 ) MSDSהוראות בטיחות באנגלית  (

 הוראות ביצוע באנגלית לתפרים בחזיתות מבנים 

 

 המוצר  אינו ניתן לצביעה לאחר היישום  הערות ליישום 

חזקה במיוחד עלולים לגרור דהייה מסויימת בגוון  UVחשיפה לכימיקלים או קרינת 

 המוצר. לתופעה זו אין כל השפעה על תפקודו וגמישותו לאורך השנים. 

 . הכתמה-ואי לפני שימוש על אבן טבעית/שיש חובה תמיד לבצע ניסוי לקביעת התאמה

 או תשתיות בניין אשר עלולות EPDMאין להשתמש במוצר על תשתית ביטומנית, גומי, 

 להיות שמנוניות. יש להיזהר מכימיקלים אשר עלולים לתקוף את המוצר.   

 

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע  אזהרת בטיחות
ומסיכה להגנה על דרכי  בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן 

הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית 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 תום לב על סמך הידעבפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר המידע בכלל וההמלצות  הגבלת אחריות
הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, 

שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל 
מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות 
השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף 

 ם מדף הנתונים על פי דרישה.הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקי

 גילאר בע"מ
 שימור ואיטום מבנים

 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/

