גילאר בע"מ

שימור שיקום ואיטום מבנים · כימיקלים לבניה · שיווק חומרים ופתרונות איטום

Gilar LTD

סיקה מונופלג
חומר מהיר התקשות לאיטום פריצות מים.
תאור המוצר
חומר אטימה מהיר התקשות לאיטום פריצות מים.
שימושים
 איטום פריצות מים נגטיביות במקלטים ,מרתפים ,יסודות ,בריכות ועוד. סתימה ואיטום של כיסי חצץ ,חורים ורולקות במתקני ביוב ,מים ,בריכות ועוד. איטום וסתימות מהירות התקשות של צנרת ,מרזבים ואלמנטים ממתכת החודרים לבטון. ביצוע תיקונים ,רולקות ,סתימות ומילוי כיסי חצץ בתערובת מהירת התקשות לפני ביצועמערכות איטום.
יתרונות
ניתן להשתמש בחומר כפי שהוא לסתימות מהירות התקשות ,לביטון ,עיגון וכדומה.
הוראות יישום
 יש להרחיב את החור לרוחב המאפשר דחיסת חומר לעומק של כ 3-4 -ס"מ לפחותובצורת קונוס.
 יש להכין מנת חומר לפי ההוראות ,לדחוס במהירות פנימה עד למילוי החור וללחוץ עדלהתקשות סופית של החומר .במקרה
ולחץ המים גבוה מדי ,ניתן להשתמש בצינורית לניקוז ) יש לקבל הוראות מתאימות לסוג
הבעיה מיועצי החברה (.
 יש לערבב מנת חומר המספיקה לערבוב מהיר של כ 15-20 -שניות ,להוסיף מים ,לערבבעם יד מכוסה בכפפה וללוש את
החומר לכדור .לאחר מכן יש לדחוס את החומר אל תוך החור ולהחזיק את היד בכוח על
החומר במשך  1-2דקות לפחות.
 במקומות בהם אין פריצת מים בפועל יש להרטיב היטב את המקום לפני המילוי והסתימה,יש לזכור שהחומר פעיל רק במגע עם מים.
 לביצוע רולקות ,סתימות וכו' ניתן לערבב את החומר בחול ביחס של  1:1ולבצע במהירותתיקונים מהירי התקשות.
 יש לדאוג להרטבה יסודית של השטח לפני היישום והרטבה של החומר בזמן תהליךההתקשות.

נתונים טכניים
והמלצות

 חיי מדף –  12חודשים באריזה מקורית ובטמפרטורת אחסון אופטימלית ) מקסימום .( 25ºc טמפרטורת יישום 35-10 :מעלות צלסיוס. תוספת החול איננה משפיעה על מהירות ההתקשות ויש לעבוד בהתאם. עודף מים או עבודה בטמפרטורה נמוכה מ 10 -מעלות צלסיוס עלולים להשפיע עלמהירות ההתקשות של החומר.

הוראות בטיחות
החומר אינו רעיל ואנו מזיק.
לאחר מגע עם מים החומר קורוזיבי ) 10-15שניות( עד להתקשותו.
במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות לעזרה
רפואית.
אריזות
דליים  5ק"ג  20 /ק"ג
גוון
גוון החומר אפור בטון בלבד.

הערה :
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי  Sikaאו גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע
והניסיון הקיימים אצל  Sikaוגילאר 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
אחר שיוצע ,מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת ,או ליצור אחריות משפטית כל
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.
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