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הנה ממברנה אקרילית, חד רכיבית, על בסיס מים, המיושמת בשיטת "יישום קר" ואשר מאפשרת  580סיקה לסטיק  תיאור המוצר

איטום אחיד ללא תפרים או חיבורים של גגות או אלמנטים אחרים בבניה. הממרנה מיועדת לאחזקה קלה ומועטה, 

ידית ונשימת התשתית בכל תנאי מזג אויר. בהתאם לעובי ופגעי מזג אויר, ושומרת על אלסטיות תמ UVהיא עמידה ל 

 המוצר מיועד לשירות בטווח טמפרטורות רחב. 

 איטום גגות חדשים ושיפוץ גגות קיימים ▲ שימושים

 איטום גגות עם פרטים, ניקוזים ואלמנטים רבים ובעלי גיאומטריה מורכבת ▲

 הגדלת טווח שירות וקיים של גגות קיימים ▲

 וחה חום ומשמש אנרגיה לגגות. ציפוי רפלקטיבי ד ▲

 מ.צ 20גמישות גבוהה גם בטמפרטורות של מינוס  ▲ תכונות / יתרונות

 לחות יחסית) 50%מעלות ו  20דקות מגמר היישום (ב  90עמידות לגשם כבר לאחר  ▲

 עמידות טובה לאבק והידבקות של לכלוך ▲

 תחזוקה נמוכה ▲

 ללא תפרים או חיבורים ▲

 ) VOCפליטות נמוכות (  ▲

 UVות מוחלטת ל עמיד ▲

 חד רכיבי מוכן לשימוש ▲

 מאפשר נשימת התשתית ▲

 מיושם קר, אינו דורש ריתוך או להבה פתוחה ▲

 מאריך קיים של מבנים קיימים ▲

 Heat Island reduction= roofלתכונות  LEED V4 SSc 5 Option 1עמידות ב  בדיקות ואישורים

 ETA 18/1158תקן אירופאי לפי  CEתעודות 

 דיספרסיה אקרילית ייחודית הרכב כימי

 . ניתן לגיוון לגוונים נוספים על פי דרישה. RAL 9016משחה לבנה בגוון לבן  מראה / גוון

 ק"ג.  20דליים  אריזה 

+ .באריזת המוצר C°30+ ל  C°5 חודשים  מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים, בצל בטמפרטורה  12 איחסון/חיי מדף

 ם נפתחה. המוצר רגיש ללחות. יש לשמור על אריזתו סגורה כאשר לא בשימוש. המקורית, טר

  מידע טכני

 מ.צ 20ק"ג / ליטר ב  1.32 משקל סגולי
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 בנפח 51%במשקל /  63%~  תכולת מוצקים              

  תכונות פיסיות 

 ~2mm/2.2פילם ללא שיריון   חוזק מתיחה

 ) 2N/mm17-15~  )ika Reemat PremiumSפילם כולל שיריון 

 ) 2N/mm12-10~  )Sikalastic Fleece 120פילם כולל שיריון 

 ~ 250%פילם ללא שיריון   התארכות

 ) Sika Reemat Premium(    29%-24%~ פילם כולל שיריון

 ) Sikalastic Fleece 120(    69%-64%~ פילם כולל שיריון

 בירפלקטי  ציפוי ואיטום גגות)  1 מידע מערכת

 לשיפור האיטום והארכת משך חיי הגג והבטון. ציפוי רפלקטיבי להפחתת תצרוכת אנרגיה. UVלציפויי ואיטום עמיד

 ק"ג / מ"ר לכל שכבה) 0.65(שכבות.  1-2ב   580: סיקה לסטיק ציפוי

 : בטון, מתכות , אריחים, יריעות ביטומניות ועוד.תשתית

 בהתאם לסוג התשתית: יסוד

 ק"ג/מ"ר.  1.3 רפלקטיבית. תצרוכת כוללת:מ"מ, לציפוי והגנה. 0.5:  עובי כולל

 

 איטום גגות עם רשת ) 2

  ביניהם רשת 580לאיטום בבניה ולשיקום מערכות איטום בגגות בשתי שכבות לסטיק 

 Sikalastic 120 Fleeceאו   Sika Reemat Premiumרשת: . 580: סיקה לסטיק פויצי

 חים, יריעות ישנות.: בטון, מתכת, אריתשתית

 בהתאם לסוג התשתית: יסוד

 Sikalastic 120 Fleeceמ"מ עם  1.35-1.48או  Sika Reemat Premiumעם  1.23-1.36: עובי כולל

 ק"ג / מ"ר 3~  :תצרוכת כוללת

  מידע על יישום

 35ºc+מקסימום  8ºc+מינימום  טמפרטורת סביבה

 בעת הביצוע 80%מקסימום  לחות יחסית

 35ºc+מקסימום  8ºc+מינימום  רטורת תשתיתטמפ

מ.צ מעל נקודת הטל. אי שמירה על כלל זה עלול לגרום  3יש להיזהר מעיבוי. על טמפרטורת התשתית להיות לפחות  נקודת טל

 לעיבוי ולפגוע באיכות הציפוי

 ריעת פוליאתילן). עם י ASTM) וללא לחות עולה (ניתן לבדיקה לפי  TRAMEX(לפי  6%מקסימום  לחות בתשתית

  פריימר (יסוד)

 תצרוכת יסוד תשתית

 10%מדולל ב  580סיקה לסטיק  בטון/צמנטי

 מים

 גר'/מ"ר 300כ 

 10%מדולל ב  580סיקה לסטיק  צבעים וציפויים ישנים

 מים

 גר'/מ"ר 300כ 

 10%מדולל ב  580סיקה לסטיק  אריחים קרמיים

 מים

 גר'/מ"ר 300כ 

 10%מדולל ב  580קה לסטיק סי יריעות ביטומניות

 מים

 גר'/מ"ר 200כ 
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 10%מדולל ב  580סיקה לסטיק  ציפויים ביטומניים

 מים

 גר'/מ"ר 200כ 

מתכות (ברזל, פח מגולוון, 

 אלומיניום, נחושת, נירוסטה, פליז)

 Metal Primerסיקה לסטיק 

נדרש רק למערכות רפלקטיביות 

ברמה גבוהה. יש להשתמש 

 במערכת רשת בלבד

 גר'/מ"ר 200 כ

 10%מדולל ב  580סיקה לסטיק  עץ

. מיועד לאלמנטים מעץ. מים

בגגות דק או עץ מלאים נדרשת 

ק"ג / מ"ר  1.4ממברנה מלאה (

 לפחות)

 גר'/מ"ר 300כ 

 10%מדולל ב  580סיקה לסטיק  לבנים / אבן טבעית

 מים

 גר'/מ"ר 300כ 

תלוי בטיב הידבקות היסוד  ממברנות ישנות

 ש לבצע ניסיון).לתשתית (י

 

 גרם / מ"ר Sikalastic PVC Primer  ~200 ישנות PVCיריעות 

 

מונע מיגרציה של חומרים נדיפים בתשתיות ביטומניות ומאפשר שמירה על רפלקטיביות הציפוי  Metal Primer*סיקה לסטיק 

הנ"ל הנה תיאורטית ואינה לוקחת בחשבון לאורך שנים. השימוש בו חייב להיעשות תוך הקפדה על הכנת תשתית נכונה. התצרוכת 

 פרופיל התשתית, ספיגות התשתית, פחת וכד'. 

 

מים אשר שימשה כשכבת  10%מדוללת ב  580על גבי שכבת סיקה לסטיק  580זמני המתנה ליישום סיקה לסטיק  המתנה בין שכבות

 יסוד: 

 

 מקסימום המתנה מינימום המתנה באווירלחות יחסית  טמפרטורת תשתית

+10ºc 50%  ~4 שעות  

+20ºc 50% ניתן לציפוי בכל זמן רצוי* ~ שעתיים 

+30ºc 50%  ~1 שעה  

 לסוגי פריימר / יסוד אחרים יש לפנות לדף המידע הטכני של שכבת היסוד

 השכבה הקודמת והוסר ממנה לכלוך ואבק וצע ניקיוןב*כל עוד 

 

 :  580זמני המתנה בין שכבות של סיקה לסטיק 

 מקסימום המתנה מינימום המתנה באווירלחות יחסית  שתיתטמפרטורת ת

+10ºc 50% ~36 שעות  

+20ºc 50%  ~24 ניתן לציפוי בכל זמן רצוי* שעות 

+30ºc 50%  ~12 שעות  

 זמני ההמתנה משוערים ותלויים בתנאים הסביבתיים, טמפרטורה, לחות, אחוז דילול במים וכד'. 

 סר ממנה לכלוך ואבקהשכבה הקודמת והו וצע ניקיוןב*כל עוד 
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  זמני ייבוש

  המוצר המיושם מוכן לשימוש

 מלאייבוש  למגעבש י לגשםמידות ע באווירלחות יחסית  שתיתטמפרטורת ת

+10ºc 50% ~3 ימים 6 ~ שעות 4 ~ שעות 

+20ºc 50% ~ 1.5 ימים 4 ~ שעתיים ~ ותשע 

+30ºc 50% ~ 45 שעות 48 ~ שעה 1 ~ דקות 

 זמני ההמתנה משוערים ותלויים בתנאים הסביבתיים, טמפרטורה, לחות, אחוז דילול במים וכד'. 

  שימושהוראות 

 דציו

 תשתיתהכנת ל

ניתן להשתמש גם וכד'.  באמצעות ציוד התזת חול, צילוק, ליטושיעשה ת

 וכן בהתזת מים בלחץ גבוה.  )ידני או על מכונה(במברשות פלדה 

 ערבובל

או עם מערבל חשמלי או מוט ערבול מומלץ  –מערבל דו ראשי עם 

 ד"סל 300-400ספירלי המורכבים על מקדחה במהירות של 

 יישוםל

 :גגות בעל נתונים שלבציפוי  – )איירלס(ציוד התזה ללא אויר עם 

 ) inch 0.033 (מ "מ 0.83ליטר / דקה / דיזה  5.1פורה / ת באר 220

 Wagner 940 E SSP :מומלץציוד 

 ניתן ליישם את המוצר בהברשה או עם רולר מתאיםלחלופין 

 התשתיתהכנת 

 כללי
להסיר כל שאריות אבק, חלקים רופפים ושאריות ציפויים / צבע ישן יש 

מומלץ כתנאי להכנה.  לבצע שאיבת אבק יסודיתחשוב לפני היישום. 

לסוג  580תמיד לבצע בדיקת הידבקות באזור מוגדר של סיקה לסטיק 

 התשתית הקיים

 בטון / צמנטיותתשתיות 

יום לפחות. ובעל חוזק לשליפה של מינימום   28על הבטון להיות בן 
21.5N/mm  תשתיות צמנטיות ומינרליות יש להכין באופן מכאני ע"י

ליטוש, צלוק וכד'. יש להסיר חלקים רופפים, קליפת מי צמנט, ציפויים 

ישנים , זיהומים, שמן, גריז וכל גורם אחר שעלול להפריע להדבקות 

תיקונים בתשתית יש לבצע במערכות  שאוב אבק היטב.להציפוי! יש 

פרט נפרד. בליטות יש להסיר באמצעות ליטוש. סיקה גרד, סיקדור לפי מ

חורים וסדקים יש לפתוח ולמלא באמצעות חומרי תיקון מתאימים דוגמת 

יש לטפל בתפרים לפני ביצוע . וכד' 31, סיקה רפ, סיקדור 122סיקה טופ 

 הציפוי. 

 ואבן טבעיתלבנים 

ברשתות להשתמש יש , יציבות ומילוי נכון של המישקים. ןלוודא ניקיויש 

 התפרים והחיבורים לפני יישום הממברנה.  לשריון

 קרמיקה /אריחים 

אריחים החלף כי כל האריחים דבוקים היטב, יציבים ושלמים.  לוודאיש 

 לשטוף היטב בלחץ מים לפני היישום. יש רופפים או שבורים. 

 ביטומניותיריעות 

ית או לודא כי היריעות במצב יציב ותקין וכי הן דבוקות היטב לתשתיש 

יריעות חובה לבצע מערכת משוריינת על . מקובעות אליה באופן מכאני

 ברשת. 

 מתכות

לשייף או לבצע התזת יש תשתית המתכת להיות במצב יציב וחזק. על 

חול על מתכות חלודות או ישנות עד לקבלת פני שטח מבריקים ובהירים. 

 תפרים וחיבורים בין תשתיות שונות למתכת יש ליישם רשת שריון. על 

 וציפויים ישניםצבעים 

 לבצע בדיקת הידבקות מקדימה. חובה . היטב לתשתיתדבוקים 

 ישן 580/  560לסטיק סיקה 

שי במקרה היטב לתשתית.  ודבוקה )לחץ מים(התשתית להיות נקייה על 

 ש לבצע בדיקת הידבקות מקדימה. חשש י

 המוצרערבוב 

היישום יש לבצע ערבוב עם לפני . מסופק כשהוא מוכן לשימושהמוצר 

מערבל דו ראשי או מוט ערבול חשמלי במשך דקה אחת לפחות עד 

והמוצר מסופק מגוון עם במידה לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. 

יש פיגמנט יש לוודא כי לא נצפות שאריות פיגמנט שלא עורבבה כהלכה. 

 להימנע מערבוב עודף כדי לא להכניס אויר מיותר למוצר. 

 יישום

להוראות היישום המלאות של  Method statementלעיין ב יש 

 המערכת. 

 :גג רפלקטיבי /ריענוןגג דקורטיבי / לציפוי 

 לוודאיש הפריימר וליישם עם רולר במינון הרצוי. לשפוך את שכבת יש 

 לעבוד בשתי וערב. חובה המשכיות ולשמור על קצה רטוב של הרולר. 

שכבת הציפוי יש ליישם באיירלס או רולר, הקפד על המינון הרצוי את 

ליישם שתי שכבות בתצרוכת זהה תוך יש . )שתי וערב(ומרח בשני כיוונים 

 שמירה על תנאים וזמני המתנה. 

 

 



 עברית דף מידע טכני
 איטום 580 - ®סיקה לסטיק

  0000תיקון מספר:  05/10/2020תאריך 
  777580קוד טכני: 

  
1/5  

 

 איטום גגמערכת  

יש לשפוך על הגג ולמרוח במברשת או רולר במינון הרצוי.  :יסודשכבת 

יש בשתי וערב. ועבודה  )חפיפות(להקפיד על קצה רטוב של הרולר יש 

  להקפיד על זמן ייבוש היסוד לפני יישום השכבה הבאה.

 שכבה ראשונה :רנהממב

אים לשכבת הרשת רוחב שמתבלשפוך את המוצר אל התשתית יש 

למרוח בשתי יש באופן אחיד בתצרוכת הנדרשת.  - שתיושם לאחר מכן

 וערב. 

כי אין כיסי  ולוודאיש לגלול את הרשת אל תוך הציפוי בעודנו רטוב  :רשת

את הרשת עם הרולר. לשטח ניתן אויר , בועות או קיפולים ברשת. 

ההמלצה היא . )מ"ס 5(מ "מ 50ריכות לביות מינימום ן הרשת צביחפיפות 

 מטר כל פעם.  1להתקדם בשיטה זו 

יש למרוח את המוצר על הרשת ולפזר באופן אחיד עם רולר  :שניהשכבה 

להקפיד על זמני המתנה יש בשני כיוונים תוך הקפדה על תצרוכת נכונה. 

 לפני יישום השכבה ולאחריה. 

וליישם עם רולר בשתי  השנייהיש למרוח על השכבה  :שלישיתשכבה 

 להקפיד על זמני המתנה נכונים. יש בתצרוכת הנכונה.  )ווניםשני כי(וערב 

 כלליות לביצועהערות 

ם בהתאם היישום יש להגן על המוצר מלחות, עיבוי, גשם ומילאחר  •

 להוראות הדף הטכני. 

 תשתית.תיות בן קיימת לחות עולה מהליישם א המוצר על תשאין  •

להקפיד כי המוצר יבש לחלוטין ללא חורי סיכה או תקלות לפני יש  •

 המשך עבודה בשכבה הבאה. 

להימנע מביצוע יש אינו מתאים למגע תמידי עם מים עומדים. המוצר  •

 על גגות לא משופעים. 

קרים במיוחד, יש להיזהר מיישום על גגות בהם השיפוע קטן  באזורים •

 ה של המים לקפוא ולהישאר על הגג. יבשל נטי 3%מ 

מ.צ מומלץ תמיד לבצע  0חשופים לתנאים של מתחת ל גות בג •

 מערכת משוריינת ברשת. 

ליישם שכבת יש ליישם את המוצר ישירות על לוחות בידוד. אין  •

/ סיקה ביט פליז או מוצר  515סיקה ביט  :עם ממברנה כגוןהפרדה 

 דומה. 

 לשריוןניתן להשתמש   Sika Reemat Premiumמסוג רשת ב •

נקודתי של אזורים בעייתיים כגון תפרים,  שריוןאו  המערכת כולה

 חיבורים, מעבר בין סוג תשתיות וכד'. 

וכנן לתנועה קלה של הולכי רגל ואינו מיועד לגגות בהן מתהמוצר  •

  קיימת תנועה ערה של אנשים או כלי עבודה / רכבים קלים וכד'.

ליישם מוצרים צמנטיים ו/או דבקי אריחים צמנטיים ישירות על אין  •

  הממברנה.

  על זמני ההמתנה בין שכבות כמתוארים בטבלאות בדף זה.הקפד  •

איטום גג עם צנרת, ניקוזים, תעלות, אלמנטים, ציוד בעבודות  •

וגיאומטריה משתנה, חובה להתחיל את תהליך האיטום מטיפול 

 בפרטים אלה ראשית. 

בתנאים קשים, חום, לחות, יש לנסות להקפיד לבצע את בעבודה  •

צ אל הערב / "משעות אחרה(העבודות בזמן בו הטמפרטורות יורדות 

 לילה כדי למנוע קונסדנסציה. 

עם מערכות ביטומניות / אספלט / זפת, חובה לבצע עם רשת גגות  •

REEMAT לשריון . 

 

ים בלבד מיד לאחר היישום. חומר שהתייבש ניתן להסרה במ  :כליםניקוי 

 באמצעים מכניים בלבד.

 

הזיק בחשיפה ממושכת. החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים ל  :בטיחות

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 

לאר בע"מ רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גי

 . www.gilar.co.ilאו באתר האינטרנט של החברה  9019004-03 בטל

 

מידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש ה :אחריותהגבלת 

והניסיון הקיימים   ניתנים בתום לב על סמך הידעבמוצרי  חברת גילאר 

ם בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים אצל חברת גילאר לגבי המוצרי

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 

הוראות השימוש כפופות , או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. מסוימת

לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום 

ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים  העדכני

 מדף הנתונים על פי דרישה.

 

  

 

 מ"בעגילאר 

 , פארק תעשיות חבל מודיעין3החרוב 

03-9019000 

www.gilar.co.il 
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