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עצר מים כימי מתנפח Sika Swell Profiles 2003
תאור המוצר
שימושים

עצר מים כימי מיוחד פולימרי מיוחד.


איטום חיבורים והפסקות יציקה )קיר לקיר ,קיר לרצפה ,רצפה לרצפה( ,בריכות ,תעלות
וכד' המתאים ללחצים רגילים.

יתרונות



חיבור קונסטרוקציות חדשות לישנות.



איטום פריקסטים וטבעות לבורות ביוב.




איטום כנגד חדירות – כניסות צנרת ,ידיות ומתקנים נוספים.
הפרופיל מצופה בחומר מגן המונע התנפחות מוקדמת עד להתחזקות הבטון ומתנפח במגע
ישיר עם מים.

אריזה
המלצות ליישום



ניתן ליישום על בטון יבש או רטוב )ללא מים עומדים(.



כושר התנפחות גבוה במיוחד – עד .300%

 אטום לחלוטין למים ,אינו משנה את נפחו או צורתו ובמקרה של היעלמות המים,
חוזר למידותיו ההתחלתיות ,וחוזר חלילה ללא שינויי צורה כלשהם.
גלילים של  10מטרים או קרטונים של  140מטרים ,גוון – אדום.


על הבטון להיות ישר וחלק ללא מים עומדים ,נקי מאבק וחלקים רופפים.



ניתן ליישם עם מסמרי בטון במרווחים של  25-30ס"מ.



אופציה נוספת למרוח שכבה של כמה מ"מ סיקה סוול מסטיק מתנפח ולהדביק עליו את
העצר.
באופציה זו ניתן גם להתגבר על עיוותים או חורים בבטון.




במקרה של חיבור בין  2פסים יש לבצע חפיפה של  2ס"מ לפחות אחד ליד השני.
ניתן ליישום בהדבקה עם מסטיק מתנפח של סיקה  SIKA SWELL Sאו בקיבוע מכאני.



תכונות :חוזק לחיצה –  ,40גמישות לקריעה – .250%



מומלץ להשתמש בחומרים המשלימים לסדרה  :מסטיק מתנפח SIKA SWEII S
בשפורפרת ושרוולים SIKA INJECTOFLEX ,מערכת צינוריות הזרקה לשתילה לפני
היציקה.

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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