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סיקה טופ  122 / 122פלוס
תאור המוצר
שימושים

טיח פולימרי דו רכיבי לשיקום ולשחזור בטונים.


סיקה טופ  122הנו מלט דו קומפוננטי מיוחד לתיקונים קונסטרוקטיביים במקומות בהם
קיימות פגיעות בברזל הזיון ובבטון.



סיקה טופ  122פלוס  -כנ"ל ,אך מכיל הינהיביטור אנטיקורוזיבי חודר להגנה על ברזל
הזיון מסוג פרוגרד .901



חיזוקים מעל ברזל זיון פגוע.



מילוי חורים וכיסי חצץ.



תיקון שברים ופינות בקירות ואלמנטים טרומיים.



תיקון רצפות בטון ,עיגון וגראוטינג בין בטון למתכת ומסילות ,תיקונים במבנים ,תעלות,
גשרים ,עמודים תומכים ועוד.

יתרונות

אריזה



סיקה טופ  122בעל חוזק כאפוקסי –  ,45-55 N\MM ²אולם קל יותר לשימוש ) צמנטי (.



הדבקות גבוהה בין בטון וברזל.



התקשות מהירה והשגת חוזק גבוהה תוך זמן קצר.



אפשרות לביצוע מספר גבוה של שכבות ביום אחד.



אין הגבלה לגבי העובי בביצוע השכבות.



אטימות למים ,עמידות במי ים ,ביוב וכימיקלים.



אינו מתכווץ ,אינו נסדק ובעל קיים בלתי מוגבל ) עמיד בשחיקה (.



אינו רעיל.



ב  122פלוס האינהיביטור חודר לברזל זיון סמוך לתיקון ומוריד רמות הקורוזיה עד.63%-

סיקה טופ  30 = B + A 122ק"ג
סיקה טופ  122פלוס  32 = B + Aק"ג תוצרת סיקה ארה"ב

המלצות ליישום



ניתן לבצע תיקון בין  6מ"מ עד  20מ"מ לכל שכבה ,אשר מקנה ציפוי עמיד שחיקה
ברמה גבוהה ,בעיקר למשטחים חיצוניים וכן לתיקונים בעוביים  6מ"מ –  70מ"מ.



יחסי עירבוב

טופ  122ניתן לביצוע ברמפות ,משטחי חנייה חיצוניים ועוד.

 .1סיקה טופ  - 122אריזה  30ק"ג  . B + Aיחס ערבוב במשקל  5) .5 : 1ק"ג נוזל(.
 .2סיקה טופ  122פלוס  -אריזה  32ק"ג  ,B + Aיחס ערבוב במשקל  1ק"ג נוזל ל 7.3 -ק"ג
אבקה 3.85) .ק"ג נוזל(.

הגבלות והוראות
בטיחות

-

זמן מדף  12 -חודש באריזה סגורה ובמקום קריר ומוצל.

-

החומר אינו רעיל ואינו מזיק.

-

במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות
לעזרה רפואית.

-

דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע .לכל אלמנט יש לקבל
הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.

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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