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 מדריך ליישום חיזוק מבנים עם סיקה קרבודור.
 

 מדריך זה כולל:

 לגבי אופן היישום.הוראות והדרכה מלאה  .1

והוראות  MSDSמדריך זה אינו מיועד לעמוד בפני עצמו אלא כתוספת לכל המסמכים הנלווים כגון דף המוצר, 

 הניתנות ע"י המהנדס המתכנן במפרט ביצוע.

 

 תיאור המערכת: .2

 מערכת סיקה קרבודור הינה לחיזוק מבנים קונסטרוקטיבית בעלת יכולות תפקוד גבוהות.

 (.30)סיקדור  31-02ודבק מיוחד מסוג סיקדור  SIKA CARBODURחמן המערכת כוללת רצועות סיבי פ

 נייתם וכן חיזוק אלמנטים קונסטרוקטיביים, מבנים, גשרים ועוד.לאחר בהייעוד הינו חיזוק מבנים 

 

 סימוכין:. 2.1

יישום מקצועי ובקרת איכות.  :8פרק  14במפרט הטכני גיליון  ,fibזה נכתב בהסתמך על המלצות הכלולות במדריך 

 ./ACI 440.2R-08 -וכן עפ"י המלצות המופיעות ב

או ת"י מקומי רלוונטי לבדיקות  EN-1542יתבצעו לפי תקן  וההדבקהבדיקות שליפה למטרות בקרת טיב התשתית 

 שליפה.

 

 הגבלות ליישום:  2.2

 החומר ישמש רק למטרה למענה יועד. .1

 של המוצר. MSDS-ביש להשתמש אך ורק בחומר המופיע במפרט או  .2

וכדומה, ואין לסטות  הקונסטרקטור/ מתכנן. מפרטים, שרטוטים, חישוב חוזקים להוראות דלהיצמיש  .3

 מההוראות.

 מהנדס אשר הודרך ובקיא באופן החיזוק.-י מפקחהעבודה תלווה ע" .4

 

 תיאור המוצר: .3

 ( שתוכננו לחיזוק אלמנטים מבטון, מתכת, עץ.CFRPרצועות סיבי פחמן תוצרת חב' סיקה שוויצריה ) .1

 ס"מ. 12ס"מ ועד  5-המוצר מצוי ברוחבים שונים מ

 (: דבק אפוקסי סטרקטורלי מיוחד, דו רכיבי המבוסס על שרפים מיוחדים 30 )סיקדור 31-02סיקדור  .2

 

 

 .40°C  -ל 8°Cומותאם לשימוש בטמפ' שבין   מלאניםבתוספת 
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 ניתן לשימוש גם בטווח טמפ' גבוה יותר לפי הוראות המחלקה הטכנית בהתאם לדרישות. 

 

 אחסון המוצר:  .4

 -בדף המוצר מינימוםבמקום יבש ובטווח הטמפ' המצוין על המוצר להיות מאוחסן כנדרש באריזות סגורות  .1

 מקסימום.

 אין לאחסן בחוץ חשוף לשמש ויש להגן מקרינת שמש. .2

 הביצוע באריזתם המקורית ולשמר מפגיעה מכאנית.רצועות קרבודור יש לשנע למקום  .3

 

 רשימת ציוד הנדרש לביצוע: .5

 

 
 

  הוראות ניקוי: .6

 ניתן להסרה רק     חומר שהתקשה יש לנקות ציוד וכף עבודה מיד בגמר היישום כאשר החומר עדיין טרי,. 1

 באמצעים מכאניים.    

 .יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים בעת השימוש   Thinner Cחומר הניקוי יהיה מדלל  .2

 בחומר.    

 

 

 

 

 מומלץ ליישום:ציוד נוסף  .7

או מתכת וחתוכה כמופיעה  , עץאפוקסי ע"ג רצועת הקרבודור עשויה מפלסטיק 31-02תבנית ליישום סיקדור 

 רולר גומי שפכטל מרית שואב אבק    מברשת לניקוי

 מלטשת עם דיסק
 לליטוש וחספוס בטון

מוט ערבוב  מיכל ערבוב
 לקופסה בודדת

 ערבול לכמויות מוט 
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 בתרשים כדלקמן:

 בסיס להעברת פס הקרבודור כמפורט בתרשים:. 1

 
: יש לעבוד עם הציוד הנ"ל בכל מקרה וכאשר ישנן כמויות גדולות למטרים בודדים אפשר גם עם יישום הערה. 2

  ידני.

 
 

 

 הנחת פס הקרבודור+ הדבק:. 3
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  הקרבודור עם האפוקסי דרך התבנית:דוגמא ליישום הדבק בעת משיכת פס . 4

 
 

 ניתן גם להכין תבנית אשר ניתנת לשינוי בעת שימוש בגדלים שונים של הקרבודור. הערה:
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 הכנת השטח:. 8

לשימוש. באופן כללי ניתן  חלק זה של הכנת השטח מיועד אך ורק להכנת תשתית בטון להדבקת סיקה קרבודור

 להשתמש בפרק זה גם לקירות בניה  לאחר קבלת הוראות ספציפיות לכל פרויקט בנפרד.

 שלבים להכנת השטח לפני הדבקה:

 בטון מלא ויציב . אבדיקה יסודית של תשתית במקום המיועד להדבקה כולל נקישות לווד. 1

 וכד' יש להסיר. חוטיםבטון חלש, חוסר בעובי הבטון, שאריות תבניות עץ . 2        

 במישוריות הבטון גדולות ויש לפלס, יש לבחור בחומר המתאים של סיקה אשר יתאים הסטיות  םא. 3        

 . ניתן לעיין במפרטים של סיקה או לקבל בתכונותיו וחוזק ההדבקה והשליפה הנדרשים לקרבודור            

 ., או מהמהנדס/ יועץחלקה הטכניתהמלצות מהמ            

 . EC-110להגנה על ברזל זין גלוי במהלך השיקום חובה להשתמש בסיקטופ ארמטק . 4

          

 

 חומרים מומלצים לתיקונים קטנים ומהירים: 

 כגון: חומרים על בסיס אפוקסי בלבד          

 אפוקסי. 31-02סיקדור  .1

 .(1:1ביחס  501+אגרגט  SD-31גראוט אפוקסי טיקסוטרופי ) 41סיקדור  .2

 גראוט אפוקסי ליציקה. 42סיקדור  .3

 .R-4חומרים על בסיס צמנטי לשטחים גדולים  ותיקונים גדולים           

 סיקה רפ פאואר. .1

 או סיקה מונוטופ דינמיק. 412סיקה מונוטופ  .2

 .122סיקה טופ   .3

  יש לקחת בחשבון שכל תיקון בחומר צמנטי מחייב אשפרה והמתנה די ארוכה להתחזקות לפי המפורט

 בדף המוצר הרלוונטי.

 .שלושה–תיקון באפוקסי מאפשר המשך עבודה מהיר יותר בדר"כ תוך יומיים 

  אפוקסי בלבד. 41או סיקדור  31-02חורי אויר וכיסי חצץ קטנים יש למלא בסיקדור 

 ע"מ למנוע כשל דבקה, בתאימות לדבק של הקרבודור על החומרים הצמנטיים להתאים בחוזק הה

 בהדבקה לטווח ארוך.

 

 

 בדיקות לחוזק הבטון:

חוזק נוכחי של הבטון וערכים נדרשים לצורך היישום , במקרה והחוזק אינו מגיע  אלוודלכל פרויקט בנפרד יש 

אם להוראות בדפי בהת SIKA WRAPריעות סיבי פחמן מסוג  לערכים הנדרשים חיזוק עדיין אפשרי עם י
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 המוצר הרלוונטים ותכנון היישום ע"י מהנדס.

 

 פילוס ניקוי, הכנה לפני הדבקה.

 על השטח המיועד לחזוק להיות מפולס וישר בטווח הסטיות המותרות, כמפורט בהמשך. .1

תיקון  ם ומוסרים באופן מלא.ילהיות מסותת כל סוגי בליטות, חיבורים בין תבניות, נזילות בטון וכד' חייבים .2

 המקומות כמפורט ע"י שפטכל אפוקסי.

 .FIB BULIETINעפ"י תקן מקומי או כל סטנדרט אחר כגון  את הפילוס ניתן לבדוק .3

 מ"מ. 10-מ"א 2-סטיה מותרת ל

 מ"מ. 4-מ"א 0.3-סטיה מותרת ל

ויבוצעו בסמוך ליישום הקרבודור  31ע"ג פריימר  41 סיקדור /31-02פילוס ויישור יבוצעו כאמור עם סיקדור  .4

 על מנת למנוע זיהום לכלוך וכד'.

על הבטון לעבור ליטוש מלא להסרת לכלוך, שמן, קליפות בטון ופתיחת פני הבטון. )לפני הפילוס אם  .5

 נדרש( כולל שאיבת אבק לניקוי מלא ומוחלט.
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יום או פחות  28לחות. בטון חדש יהיה אחרי  4%מקסימום הדבקת הרצועות תהיה על שטח יבש ונקי,  .6

 בהתאם לסוג הבטון צפיפותו ובדיקת לחות.

על מנת לאפשר מריחת דבק מלאה ומדויקת  ,מסקינג טייפרצועות  2ם ההדבקה ניתן לסמן עם את מקו  .7

 טרי.  טייפ מיד בסיום המריחה כאשר הדברלמקום ההדבקה. הסרת המסקינג 

 

 יישום: .9

 ( הרשימה המומלצת  (check listתחילת העבודה מומלץ להכין רשימת ציוד וכלים הנדרשים לביצוע לפני

   בציוד הנדרש לביצוע ולא לחפש תחליפים לערבוב, ניקוי, יישום, שלהשתמהיא מופיעה בהמשך. המטרה 

 חספוס וכל הנדרש.

 הנדרשים.אקלום החומר בהתאם לתנאי הביצוע )טמפ'( 

     

 :דבק     

 דה תהיה בתחום הטמפ' המופיע בדף המידע. במידה והטמפ' ו(. העב30)סיקדור  31-02הדבק יהיה סיקדור 

 מחלקה  -חורגת מטווח טמפ' היישום יש לאקלם את החומר בהתאם. יש לקבל הוראות והדרכה מגילאר בע"מ

 טכנית בלבד.

  קיים גם באופציה לייצור בתנאי קור או חום קיצוניים. מחייב תכנון מראש והזמנה בייצור מיוחד  31 סיקדור

(04/08.) 

 אריזה שלמה: -הוראות ערבוב

 ק"ג( ולא בחלק מהאריזה. יש לערבב עם מיקסר חשמלי ומוט ערבוב  6יש להשתמש באריזות שלמות בלבד )

 סל"ד. 500מתאים. מהירות הערבוב המקסימאלית 

  רלהעבידקות עד לקבלת משחה אפורה הומוגנית. לאחר מכן  3לערבב ברציפות על מנת למנוע בועות אויר יש  

 את החומר למיכל נוסף נקי ולערבב שוב במשך דקה אחת נוספת במהירות נמוכה.

 

 

 

 ערבוב חלק מהאריזה:



8 

                                                                                                                      

   יש לערבב חלקA  וחלקB .בנפרד כל אחד באריזתו המקורית 

   לכמות. כף ערבוב מתאימהיש להכין 

  ל מתאים את הכמות מקיש לשקול במש-A ומ-B במשקל כפי שמופיעים בדף המוצר. םעפ"י היחסים ביניה 

  .להעביר למיכל הערבוב ולערבב כמפורט לעיל באריזה שלמה 

 זמן שימוש:

השימוש , ומזג אויר קר כמפורט בדף המידע ובתחום הטמפ', יש לקחת בחשבון שמזג אויר חם מאוד מקצר את זמן 

ובמקרה של ספק יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית  יאריך את זמן השימוש בחומר. האינפורמציה מצויה בדף המידע

 של גילאר בע"מ.

ללא עיכוב. במזג אויר חם מאוד ניתן לקרר את את החומר המעורבב יש לחלק למנות, ליישם במקביל לסיום מהיר 

 החומר ולהפך.

תואם אחר. אין  ליבעת היישום , עודף דבק שנלחץ החוצה יש להסיר כאשר עדין רטוב, עם הקצה של מסטרינה או כ

דקות מרגע  50מקסימום תוך  יש לוודא שרצועת הקרבודור + הדבק ייושמו ככלללהשתמש בחומר העודף שהוסר, 

 (.POT LIFEהערבוב ) המצוין כזמן עבידות של החומר מרגעמהזמן  80%ערבוב החומר או בתוך 

 

 תצרוכת הדבק:

 תצרוכת הדבק המשוערת רוחב רצועת הקרבודור

 50 mm 0.20- 0.28 ק"ג/ מ"א 

60 mm 0.24- 0.32 ק"ג/ מ"א 

80 mm 0.32- 0.44 ק"ג/ מ"א 

90 mm 0.40- 0.56 ק"ג/ מ"א 

100 mm 0.44- 0.64 ק"ג/ מ"א 

120 mm 0.45- 0.80 ק"ג/ מ"א 

150 mm 0.68- 1.00 ק"ג/ מ"א 

 

 כמות החומר בפועל הינה פונקציה של פילוס הבטון, פני השטח חספוס הבטון ופחת.

 כמו כן במקרה של יישום שתי וערב  הכמות תגדל עקב הצורך בהגבהה על מנת לפלס.

 

 

 

 .רצועות קרבודור 9.2

 מ' לחיתוך בשטח למידות הנדרשות. 100בגליל של  רצועות קרבודור מסופקות בדר"כ 
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 רות. בסיום לחבר את יל לחיתוך יש לקחת בחשבון את הקפיציות שלו ולפתוח ולפרוס בזהילבעת פתיחת הג

  הקצה חזרה לגליל עם מסקינג טייפ למנוע שחרור.

  מאחר ורסיסי קרבון עשויים להשתחרר  מגןבעת החיתוך )עם דיסק( יש ללבוש כפפות ומסכת מגן+ משקפי

 .רלאווי

 יש למנוע פיצול סיבים בקצה ומיד בגמר החיתוך להדביק את הקצה עם מסקינג טייפ למנוע שחרור הסיבים          

 בקצה.       

 : לקרבודור מוליכות חשמלית, לכן בעת החיתוך יש להגן על ציוד אלקטרוני וחשמלי.הרהזה        

 

 :יישום רצועות הקרבודור

 ועליו המתקן ליישם האפוקסי ע"ע הרצועה. יש להכין שולחן עבודה מכוסה בניילון .1

 במעטבד לבן טבול את הרצועה המיועדת יש להניח על גבי השולחן, ועל הצד המיועד להצמדה לבטון לעבור עם  .2

שהפס יבש  אלוודשלוש עד שהבד יצא נקי. אין לשפשף את הרצועה אלא לעבור בניגוב. יש -פעמיים Cטינר 

 והטינר התאדה.

 2 -ו        מ"מ בצדדים 1יש להניח כמות אפוקסי במתקן ולמשוך את הפס כאשר כמות הדבק עליו תהיה לפחות  .3

החלק המודפס הינו החלק החיצוני והחלק ללא הדפסה הינו החלק הפנימי  ,מ"מ עובי במרכז. לצורך זיהוי

 המיועד להדבקה לבטון.

 מ"מ בקצוות. 1-לרדת לתן אם אפשרי מ"מ על גבי הרצועה וני 2מריחת  אלוודבשימוש ידני בכמות קטנה יש  .4

 ה.ערבובו שכבה דקה חזק לתשתית הבטון במקום המיועד להדבקמיד עם גמר יש למרוח מהדבק  .5

 שיושם על גבי השולחן. על גבי שכבה זו להניח את הרצועה עליה הדבק

מי קשיח להידוק הקרבודור הלוך ושוב עד להידוק מלא. חובה לוודא שהדבק יוצא משני יש להשתמש ברולר גו .6

 מילוי והצמדה מלאים. צידי הקרבודור לכל אורכו על מנת לוודא

 

 

 

 

 

 

 אחר תואם. ליהסרה של עודף הדבק משני הצדדים בעדינות עם הקצה של המסטרינה או כ .7
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יישום שתי וערב, יש לאפשר לפס המודבק ראשון להתייבש לגמרי. לאחר מכן את הפס קרבודור  במקרה ונדרש .8

יש  את הדבק      . השני יש לנקות כנדרש וכן את הפס המודבק בחלקו התחתון בחלק המיועד לחפיפה עם טינר

 ליישם באופן מלא על הפס התחתון ועל הפס הנוסף כך שהפס הנוסף יהיה מודבק מלא ושטוח.

מ"מ ואין צורך ליציאת הדבק מהצדדים. מומלץ לעגן  0.5-1ות הדבק מספיקה בעובי מלהדבקת שכבה נוספת כ

 .ית של גילאר בע"מ, להוראות יש לפנות למחלקה הטכנ )לנעול( את קצוות הרצועות לתוך הבטון

 שעות לפחות. 24על האזור המטופל על מנת לאפשר לדבק להתחזק  , סיתותריטוט ,אין להפעיל עומס .9

 לעומס מלא. ימים 7-חוזק סופי של הדבק עד כ

 

 הוראות נוספות. 39.

 מחשיפה לשמש.)ניתן לבצע הגנה(. ע.יש להימנ1

 מטבילה תמידית במים. ע. יש להימנ2

 להימנע מאפשרות של שחיקה או פגיעות מכאניוות.  .3

  יבי ולכן בהתאם לחשיפה או לתפקוד המתוכנן טכל הנ"ל עשויים להשפיע על תפקוד החיזוק הקונסטרוק   

 , אמצעי הגנה נוספים של הקרבודור עשויים להיות נדרשים.של הפרויקט 

  מסוג סיקה גרד  מגןאו ציפוי  ופניתן לבצע הגנות בקלות ע"י חומרים מסוג סיקה טופ או סיקה מונוט   

 כמפורט בטבלה בהמשך. 

   לפני יישום המערכת המתאימה, יש לעבור שוב עם בד טבול במדללC  .ולנקות את פס הקרבודור 

  והיו כמפורט בהנחיות המוצר או לפי  מומלץ, אופן היישום וההדבקות לקרבודור /רבהתאם לחומר הנבח

 הוראות המחלקה הטכנית של גילאר בע"מ.

 

 

 

 נדרש  SIKAר מחו סוג ההגנה מצב חשיפה
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 אלסטיק טופ W 550סיקה גרד  U.Vהגנה נגד  קרינת שמש

  W 675 אלסטוקולור  סיקה גרד

 S680סיקה גרד  הגנה בפני רטיבות סביבה לחה או רטובה

או שימוש בקרבת מים 

 טבול במים

הגנה בפני חדירת מים או 

 רטיבות

 300 /161 /156סיקה פריימר 

 N 63סיקה גרד 

 ע"ג פריימר+ חספוס 107סיקה טופ 

 ע"ג פריימר+ חספוס 121סיקה טופ 

 סיקה פרמקור ע"ג פריימר+ חספוס

הגדלת עמידות בפני 

 אש

  Sika Pyrocoat הגנה נגד אש

  

 

 .לבקרת איכות הפיקוח, בדיק .10

 .לפני היישום      

. חוזק השליפה לבטוןלכל תשתית בטון המיועדת לחיזוק, יש לבצע בדיקות חוזק לשליפה/ חוזק הדבקות  .1

 )דרישה קבועה של סיקה(.  m𝑚2/ N/1.5ולא פחות  m𝑚2/ 2Nהנדרש לבטון  המוכן להדבקה הינו 

 הבטון שתוכננה ואיכות היציקה. יום, תלוי בתנאי הסביבה, תערובת 28גיל הבטון הנדרש הינו לפחות  .2

 אם התשתית חלשה וחוזק הבטון אינו עונה על הדרישה, ניתן לפעול כדלקמן: .3

 לבצע תיקוני תשתית )שיקום(. .א

 .Sika Wrapלעבור ליישום של יריעות פחמן  .ב

חוזרות אם התשתית ניזוקה וחלשה יש לבצע שיקום בטונים כנדרש ולאחר מכן לבצע בדיקות חוזק שליפה  .4

 , בדיקה והוראות ע"י מהנדס.קבלת חוזק נדרש אלווד

 

 

 

 

 

 

 לאחר היישום:

 ימים  3ימים אפשרי לבצע בדיקת שליפה . ניתן לבדוק גם אחרי  7-לאחר יישום הקרבודור ולא פחות מ

 ימים אם התוצאה לא ברקורד הנדרש לקרבודור באופן הבא: 7-ו

 .3-בדיקות מינימליתכמות . 1
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 .)עגול( יהלוםהקידוח עם כוס . 2

 מידות ואופן הקידוח עפ"י הטבלה בהמשך.. 3

 ולהמתין לייבוש כנדרש. 31-02הדולי להיות ממתכת. את הדולי יש להדביק עם סיקדור  דיסקיתעל . 4

 הכשל חייב להיות בבטון. כל תוצאת הבדיקה  צריכה להיות מתועדת ע"י המפקח/ מהנדס.. 5

 ש להכין בסמוך קטע נוסף של הבטון מוכן כנדרש ועליו להדביק פס לבדיקה לפי כל ילצורך הבדיקה . 6

 . אין לבצע את הבדיקה על החיזוק בפועל עצמו.REFERANCEהתנאים אשר יהווה     

 

 טבלת נתונים לבדיקה

 ACI 440.3L.1עפ"י  EN-1542 בדיקה עפ"י תקן

 קידוח מרובע עגולקידוח  הכנת הדוגמא לשליפה

 מ"מ mm50±1   40-25 הקידוח קוטר

 מ"מ mm15±5   6-12 עומק הקידוח

 m𝑚2/ N/1.5 m𝑚2/ N/1.4 מינימום חוזק שליפה

 בבטון 100% בבטון 100% נקודת הכשל

 

 בדיקת כיסי אויר

 שיושם. יש לבצע ע"י נקישה עם חפץ מתכתי ולהבחין  בגמר היישום יש לבצע בדיקת לגילוי חללי אויר בדבק

 בצליל המלא )או לא(.

  עשויה לפגום של בועות אויר  משמעותיתכאלטרנטיבה ניתן להשתמש במכשיר בדיקה אולטרה סוני. כמות

 בהעברת המאמצים ולפגוע בתפקוד הקרבודור.

 .אם התגלו כאלו יש להחליף את פס הקרבודור שבוצע 

 

 

 

 

 

 .נספח ותוספות .11

 -התקנת קרבודור על תשתיות עץא.      

 טוש עד למצב חלק ושטוח ללא חלקים רופפים שבבים וכד' לאחר מכן   ההכנה לתשתיות עץ תכלול תכנון, לי. 1

 ניקוי מאבק.    

   הדבקת הקרבודור חייבת לכלול מריחת שכבת דבק דקה על השטח המיועד להדבקה למניעת היווצרות בועות. 2

 אויר, שחרור שבבי עץ וכד'.    
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 . ההדבקה לאחר מכן עפ"י התכנון וההוראות בסעיף התקנת הקרבודור על גבי בטון.3

 

 -תיעוד הביצועב. 

 כל ההיבטים הקשורים לפרויקט כדלקמן: יניתן לתעד את כל תהליך הביצוע מתחילתו ועד סופו עפ"   

 .הכנת השטח 

 .סוגי החומר וכמויות שסופקו לאתר 

 .מספרי אצווה של החומרים 

 .ערבוב החומר ויישומו 

 .תנאי טמפ' בעת היישום 

 התשתית, לחות ונקודת טל. 'טמפ 

  אם נתגלו כגון זיהום תשתית ואופן הטיפול, סדקים בבטון וכו'בעיות 

 .פרטי  בדיקות שבוצעו ותוצאות ועוד 

  להשפיע.הדבקת הקרבודור אשר יכלו  באזוריהאם היו ויברציות 

  ו לבטון.אכל הערה אחרת הקשורה לאתר 

 

 -לביצועהמומלצים רשימת ציוד וחומרים באתר ג. 

 הרשימה הינה המלצה וניתן לעדכון/ שינוי עפ"י הצרכים בשטח:   

 .מברשות 

 .שואב אבק 

 מסטרינה וכדומה.שפכטלים, מרית , 

 )אמצעי גרוד )מגרדת. 

 

 

 

 .רולר גומי קשיח להידוק 

 .מיקסר לערבוב 

  לערבול.מוט 

 .ציוד ליטוש/ ניקוי חול עפ"י הנדרש 

 דיסק לחיתוך מתכת. 

 מסקינג טייפים. 
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 .בדים לבנים  

 'מד טמפ. 

 מד לחות. 

 רצועות קרבודור במידה הנדרשת. 

  בכמות הנדרשת. 31-02סיקדור 

  טינרC במיכל סגור ובמקום מוגן. 

 כפפות מגן. 

 כובע מגן. 

 .מסיכת הגנה לפנים ולדרכי הנשימה 

  העורקרם להגנת. 

 משקפי מגן. 

 מים נקיים. 

 .ערכה לשטיפת עניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות ואזהרות

 

 הערת אזהרה:

בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי  הנשימה. בכל פגיעה יש 

או  03-9019004 בע"מ בטל' לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר מידיתלפנות 

 . www.gilar.co.ilבאתר האינטרנט של החברה 

 

 :הגבלת אחריות

http://www.gilar.co.il/
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והניסיון  המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע

בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים,  הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים

תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, 

וראות שהיא. ה , או ליצור אחריות משפטית כלמסוימתמצג 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

 , פארק תעשיות חבל מודיעין3רחוב החרוב 

 03-9019004טל:    

 03-7407238פקס: 

 03-9019004לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: טלפון 

 


