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 תכונות / יתרונות תיאור המוצר
, בעל פליטת טאקרילר מיוחד מבוסס פריימהינו  02פריימר  ®סיקפלור

 ספיגות נמוכהמריחה על משטחים חלקים בעלי מזהמים נמוכה, ל
 לשימוש פנימי.

 לשימושמוכן  ד רכיביח ▲
 מאפשר הדבקות אופטימלית למשטחים חלקים וצפופים ▲
 בעל יכולות עמידות גבוהות להחלקה ▲
 בעל תצרוכת נמוכה ויכולת כיסוי גבוהה ▲
 חימום תת רצפתי שילובבמתאים ליישום על רצפות  ▲
 מהיריבוש י ▲
 ללא ריח ▲
 בלבד קל ליישום בעזרת רולר ▲

 
  שימושים

 
 אישורים / סטנדרטים

 :כגון סופגיםלשיפור הדבקות על משטחים חלקים  ובלתי  מתאים כפריימר
 אריחי פורצלן, קרמיקה, טראצו, רצפות בטון מלוטשות, פי וי סי, אפוקסי וכד'. 

בקי באמצעות ד קת אריחים על תשתיות דומותי הדבגם כיסוד לפנמתאים 
 אריחים צמנטיים

 

 PLUS EMICODE EC 1פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן  ▲
▲ EPD  לפי תקןISO 14025   ו- EN15804 
 TRGS 610נטול סולבנטים לפי תקן  ▲

  מידע שימושי
 על בסיס אקרילטערובת ת בסיס כימי

 ג ליחידה"ק 12פלסטיק, ליי ד זהארי

 / טורקיזרקרק י גוון/ מראה

חודשים מתאריך הייצור באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בצל, הרחק ממקור שמש  12 חיי מדף
 .5ºCישיר, בטמפרטורות שמעל 

 ק"ג/ ל 1.3 משקל סגולי

 :בלתי סופגותתשתיות  תשתיות
 קרמיקהאריחי  •
 טבעית / אבן מלוטשתאבן  •
 )אפוקסי או מינרלי(טראצו  •
 צפוף או מלוטשבטון  •
 עם שאריות דבק עמיד במיםתשתיות  •
 אספלט •
 אפוקסי או פוליאוריטן על בסיס מיםמשטחי  •
 םוי סי / לינולאופי  •
 פרקט •
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 יישוםמידע חיוני ל  
  הכנת תשתית

יש להוריד מן הבסיס כל שאריות אבק, לכלוך, שמן, חלודה  ▲
 וחלקיקים שונים.

 המכילים אסבסט, יש לנקות באופן בסיסי. עבור לוחות ויניל ▲
אריחי קרמיקה, אבן טבעית,  תשתיות לשייףויש לנקות ביסודיות  ▲

 .ו אפוקסי על בסיס מיםאו, ושכבות פוליאורטן אצטר
על שכבות כיסוי ישנות להיות בעלות יכולת הדבקות חזקה לשכבת  ▲

 הדבקות ושרכלות הבסיס. יש להסיר שכבות כיסוי ישנות שאינן בע
 .מתאים

יש להסיר דבקים ישנים עמידים במים באופן מכני, בצורה יסודית  ▲
 ניתן.שככל 

יש להסיר מהמשטח כל חומר שיכול להפחית את יכולת ההדבקות  ▲
 של הפריימר בעזרת ניקוי בסיסי או הסרת שומנים.

 

 יישום החומר
מגב פרווה קצר או רולר  –ש ליישם את החומר בעזרת כלי מתאים י ▲

יש   .התשתית כשהיא יבשה לחלוטיןבאופן שווה על  מיקרופייבר
 ולהסיר עודפי חומר מיותרים.  להימנע מהיווצרות שלוליות

שכבת הדבק העוקבת או שכבת המדה יש ליישם לפי האמור את  ▲
 בדפי הטכניים הספציפיים לשכבה המיושמת. 

 

  כליםניקוי 

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

 

 

 

  כני / יישוםטמידע 
 מסופק מוכן ליישוםהמוצר  –ענון לפני השימוש ילבצע ערבול ריש  ערבוב

 "ר ג'/מ 125~ תצרוכת
 . +c˚35+ מקסימום  c˚5מינימום   טמפ' תשתית 

 +c˚35+ מקסימום  c˚5מינימום   טמפ' סביבה

 ויבשיש לאחסן במיקום קריר  ▲ הגבלות יישום 

 מומלץ להשתמש בחומר למשך זמן נמוך ככל האפשר מזמן פתיחתו ▲

 (להשלים את הסעיף) במידה וקיים יישום על משטחים רכים כגון אלומיניום או גומי, יש להשתמש ▲
 לפני יישום חומרים מתפלסים יש להמתין: זמן המתנה

 זמן המתנה תשתית

תשתיות ללא יכולת ספיגה שצוינו בדף 

 למעט תשתית מגנזיההמוצר הנ"ל 

 ~שעה וחצי

 שעות 4~  יהזעל תשתית מגנ

 .תנאי אקלים בהסתמך עלכים משוערים ונתונים לשינויים כל הער

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  

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

והניסיון  ניתנים בתום לב על סמך הידעהמידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר  הגבלת אחריות
יימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, הק

תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, 
שהיא. הוראות  או ליצור אחריות משפטית כל, מסוימתמצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה 

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 SIKAנציגת חברת 
 
 
 

 א.ת קדימה 6רחוב המתכת 
 60920מיקוד 

 5042ת.ד 
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http://www.gilar.co.il/

