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לפני  שכבת יסוד, נטול סולבנטים להכנת פריימר לאיגולפלקס הינו פריימר ביטומני על בסיס מים תיאור המוצר

 טון סופגות.סדרת  מוצרי סיקה איגולפלקס, על גבי תשתיות ב יישום

 .K1 /201 /301/101/102כשכבה אוטמת לפני ביצוע סיקה איגולפלקס  ▲ שימושים

 .כיסוד מקשר לשיפור הידבקות לתשתיות פורוזיביות של מוצרים ביטומנים ▲

 תכונות / יתרונות
 
 

 מוכן לשימוש ▲

 ניתן ליישום בגלילה או התזה  ▲

 ייבוש מהיר ▲

  נתונים טכניים

 נוזל חום / שחור מראה / גוון

 ק"ג 5פלסטיק , קנקן  אריזה

חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל בטמפרטורה  12 אחסון / חיי מדף

 .35ºc+לבין  5ºc+שבין 

 .אמולסיה ביטומנית בתוספת פולימרים בסיס כימי

 .ק"ג / ליטר 1 משקל סגולי

 .במשקל ובנפח 25%~  אחוז מוצקים

 .20ºc+דקות ב  60למגע, לאחר כ  זמן ייבוש

 .גרם) / מ"ר על תשתיות בטון רגילות (עלול להשתנות בהתאם לסוג התשתית) 200מ"ל ( 200כ  תצרוכת

 על הבטון להיות חזק, יציב ונקי. במידה וקיים לכלוך יש לשטוף בלחץ מים.  איכות התשתית

 .מים עומדיםניתן ליישם על בטונים מעט לחים, ללא  תכולת לחות בבטון
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 .במים לפני היישום 1:1יש לדלל את המוצר  שיטת יישום 

 .בר 2.5לחץ אקדח  - בר 4באיירלס, לחץ  התזה

 .אין לערבב את המוצר עם מוצרים אחריםו יש ליישם בשכבה אחת

 .או בהברשה יש ליישם ברולר ידני

 .באמצעים מכאניים בלבדמיד לאחר השימוש במים. חומר שהתייבש ניתן להסיר  ניקוי כלים

. הנתון מתייחס לתנאים רגילים, 20ºc+ב  שעתייםלאחר כ 102או  301וע סיקה איגולפלקס צבי זמן לציפוי

 ללא רוח, ספיגות בטון רגילה ועובי הציפוי שיושם. 

 הגבלות לשימוש
 ואזהרה

 כמערכת לאיטום הידרוסטטי או לחץ גבוהאו  אינו מתאים לאיטום

 .יש להגם על שכבת היסוד שיושמה מרטיבות עד אשר התייבשה לחלוטיןו ן גשםאין ליישם בזמ

יש לעבוד במקום מאוורר ולחבוש אמצעי הגנה על העיניים, הידיים ודרכי הנשימה. יש לאחסן 

במקום סגור, הרחק מהישג ידם של ילדים. בכל מקרה של פגיעה מהמוצר שטוף במים חמים 

 ופנה לקבלת טיפול רפואי. 

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה  אזהרת בטיחות

לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, 

את משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. 

או באתר האינטרנט  03-9019004 גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל'

 . www.gilar.co.ilשל החברה 

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר ניתנים בתום לב על  הגבלת אחריות

והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים  דעסמך הי

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 

למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי התאמה 

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
 שימור ואיטום מבנים

 SIKAנציגת חברת 
 שוויצריה
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http://www.gilar.co.il/

