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 תכונות / יתרונות תיאור המוצר
הנו חומר מליטה על בסיס אפוקסי, תלת מרכיבי, המורכב משרף  280סיקפלור 

מ"מ. כל  1.2אפוקסי דו רכיבי ואגרגטים מדורגים בעלי גודל גרגיר מקסימלי של 
המרכיבים בעלי משקל מדוד ומיועדים לערבול יחדיו במינון הנכון ליצירת 

 החומר המוכן. 

 עמידות גבוהה מאד לשחיקה •
 מאד להולםעמידות גבוהה  •
 חוזק לחיצה וכפיפה גבוה •
 חוזק הידבקות מצוין לתשתית •
 לערבוב מדויקמסופק במינון  •
 יישום קל ויעיל •
 גמר חלק (עם כלי עבודה מתאים*) •

 אישורים / סטנדרטים  שימושים
ליציקה ידנית של סקריד אפוקסי להגבהה ומילוי או יצירת שיפועים  •

 מ"מ.  2-10בעובי של 
בהם נדרש עומס מכאני כבד (תעשיית מתכת, דפוס,  לציפוי אזורים  •

 רמפות העמסה וכד')
 כחומר תיקונים לרצפות תעשיות •
 עיגון מחסומים / בולדרים ועמודים ברצפות תעשייתיות •
 ייצור רולקות בגמר גבוה במפגש קיר / רצפה בציפויים תעשייתיים •

 

 תקינה אירופאית CEתעודת  •
 EN-1504-2ציפוי למשטחי בטון לפי  •
 MEB-3מתאים לתיקוני מיסעות בטון לפי דירקטיבה גרמנית  •
 

  מידע שימושי
 אפוקסי בסיס כימי

 ק"ג 1.875:מיכל מתכת  Aחלק  זותארי
 ק"ג 0.625: מיכל מתכת  Bחלק 

 ק"ג 2.5מיכל  :A+Bחלקים 
 ק"ג.  25: שק נייר  Cחלק 

 ק"ג 27.5יחד: ערכות של  A+B+Cחלקים 
 נוזל שקוף :Aחלק  מראה / גוון

 נוזל חום / צהבהב :Bחלק 
 : אבקה אפורה Cחלק 

 גוון מעורבב של הערכה: אפור
חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בהתאם לדרישות ותנאי האחסון  24 חיי מדף

 של המוצר. 
 30ºC+לבין  5ºC+יש לאחסן את המוצר בתנאים יבשים, מוגן משמש ישירה ובטווח טמפרטורות שבין  תנאי אחסון

 (ISO 1183-1 )                                                                                                                ק"ג / ליטר A ~ :1.10חלק  משקל סגולי
 ק"ג ש ליטר B :~1.02חלק 

 ק"ג / ליטר 1.40מעורבבים: ~ A+Bחלקים 
 מעלות.  23כל הנתונים נמדדו ב  •

 בנפח ובמשקל 100%~ תכולת מוצקים
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   מידע טכני

 EN-19601 מעלות 23ימים ב  7לאחר  80N/mm2~ חוזק לחיצה

 EN-196-1 מעלות 23ימים ב  7לאחר  30N/mm2~ חוזק לכפיפה

 ISO4642 (כשל בבטון) 1.5N/mm2< חוזק הידבקות צירית

 מעלות 50קבועה:  עמידות טרמית

 מעלות 80ימים):  7זמנית (

 מעלות 100שעות)  12קצרה (

 

  בהתאם לסוג הציפוי העליון עמידות כימית

   מידע ליישום

  7.5:2.5:100במשקל:  A:B:Cחלקים  יחסי ערבוב

  מ"מ עובי.  1ק"ג / מ"ר לכל  2.2כ  תצרוכת

   30°c+מקסימום  10°c+מינימום  טמפרטורת יישום

  80%מקסימום  לחות יחסית באויר

מעל טמפרטורת  עלותמ 3יש להימנע מעיבוי. על טמפרטורת התשתית להיות לפחות  נקודת טל
 הסביבה בעת הביצוע. 

 

   c’30+מקסימום  c’10+מינימום  טמפרטורת תשתית

 זמן עבודה 

 )POT LIFE ( 

 

 הערות זמן עבודה משוער טמפרטורת סביבה

+10°c דקות 60 כ  

+20°c דקות 40 כ  

+30°c דקות 20 כ  

 

 

 לפני יישום ציפוי סיקפלור אפוקסי או יסוד אפוקסי על המוצר יש להמתין כדלקמן זמן ייבוש

 מקסימום מינימום טמפרטורת תשתית

+10°c 24 ימים 4 שעות 

+20°c 14 שעות 48 שעות 

+30°c 8 שעות 24 שעות 
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 התשתית / טיפול מקדיםיכות א שימושהוראות 

  25הבטון חייבתלהיות חזקה, יציבה ובעלת חוזק לחיצה של לפחות תשתיתN/mm2  וחוזק לשליפה
 . 1.5N/mm2של לפחות 

  התשתית להיות נקייה ללא אבק, שמנים, מזהמים, שמן, גריז, ציפויים ישנים או כל חומר אחר שעלול על
 לפגוע שהידבקות המוצר לתשתית. 

  להכין את תשתית הבטון באופן מכאני באמצעים אברזיביים, צילוק, ליטוש וכד' על מנת לקבל יש
 טקסטורת פני בטון פתוחה. 

  להסיר חלקים רופפים ובטון חלש. חובה 
  לחשוף ולטפל בחורים, חללים וסגרגציותיש 
  בתשתית יש לבצע עם חומרים מסדרת סיקדור, סיקה מונוטופ או סיקה גרד. תיקונים 
  ללת שטיפה, ייבוש ושאיבת אבק במידת הצורך. לבצע ניקוי יסודי של התשתית לאחר הכנתה הכויש 
 ערבול
תוך כדי ערבול  Bמכן יש להוסיף את חלק לאחר בנפרד עם מערבל חשמלי.  Aהערבול יש לערבב את חלק לפני 

ערבול תקין יש להבטחת דקות לפחות עד לקבלת תערובת הומוגנית.  2ולערבב של שני החלקים זה עם זה במשך 
לערבב במהירות גבוהה כדי אין שניות.  30לי נפרד ולערבב שוב במשך כ לשפוך את תכולת שני המרכיבים לתוך ד

 למנוע כניסת אויר למוצר. 
 ערבולכלי 

יש לערבב עם ערבל חשמלי בעל  A+B+Cחלקים ד. "סל 400באמצעות מערבל חשמלי במהירות של  A+Bם חלקי
ערבול הנה סמיכה וקשה להתערובת קשיחות ובעל חוזק מספיק.  בעל דפנות פדלשני ראשים או מערבל בצק גדול 
 חובה לעבוד עם כלים מתאימים. 

 יישום
 היישום יש לוודא תנאים, לחות בתשתית והכנה נאותה של השטח. לפני 
מוצקים בהברשה על איזור  100%יש לבצע שכבת יסוד לפני ביצוע התיקון / הרולקה עם יסוד אפוקסי  :יסוד

 . 161 או סיקפלור 156עם סיקפלור ישום יהביצוע. 
וליישר באמצעות סרגלי  )רטוב על רטוב(יש לבצע על שכבת היסוד בעודנה רטובה  :המוצר כסקרידיישום 

. )ד"סל 20-90(ידי שימוש בהליקופטר בעל להבי טלפון להשיג פני תיקון חלקים על ניתן אלומיניום לעובי הנדרש. 
 מ בלבד. "מ 8בהליקופטר מתאים לעוביי יציקה של מעל השימוש 

 
ן להסרה שהתקשה ניתחומר השימוש.  בלבד, מיד לאחר  Sika Thinner Cבאמצעות מדלל מסוג  :כליםניקוי 

 באמצעים מכאניים בלבד. 

 על תשתיות עם לחות העולה מן התשתית 280ר ליישום סיקפלואין   ליישוםגבלות ה
  שיטה מועדפת(רולר  +עם מגב גומי  161או סיקפלור  156ליישם סיקפלור יש( 
  שעות 24להגן על המוצר הטרי ממגע עם מים לפחות יש 
  אינו מיועד למגע רציף עם נוזלים אלא אם נאטם בציפוי עליוןהמוצר 
  תנאים מסויימים, לחות רבה וחימום תת רצפתי יכולים להוביל לכתמים על גבי המוצרתחת 
  אלא בחימום חשמלי בלבד. ונדרש חימום של המוצר בשטח אין להשתמש בגז פראפין במידה 

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  מידיתהנשימה. בכל פגיעה יש לפנות 
 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  8994000-09 בע"מ בטל'

 ום לב על סמך הידעניתנים בתהמידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר  הגבלת אחריות
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 
 , או ליצור אחריות משפטית כלמסוימתמסחור או התאמה למטרה אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות 

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

 גילאר בע"מ
 מבניםשימור ואיטום 
 שוויצריה SIKAנציגת חברת 
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