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  : הערה
  ניתנים בתום לב על סמך הידעאו גילאר   Sikaהמידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי 

  ההבדלים . גיליםטיפול ויישום נאותים ובתנאים ר, וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון Sikaוהניסיון הקיימים אצל 
  או מכל ייעוץ , מהמלצות כתובות כל שהן, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, בין חומרים
  או ליצור אחריות משפטית כל, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, אחר שיוצע

  על המשתמש לפנות לפרסום העדכני .העדכניים שלנו הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה .שהיא
  . ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה .ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר

  

 Sika Monotop  -  620 -סיקה מונוטופ  
  

  .י ערבוב עם מים או עם פולימר"הנו שפכטל צמנטי חזק מוכן לשימוש ע 620סיקה מונוטופ   תאור המוצר 

  .שפכטל או שליכט לקירות ממדים -  שימושים

  .לשליכט או שפכטל צמנטי בתקרות רצפות עמודים וקירות בשכבה דקה -

  .ציפויי או הדבקה, בשכבות דקות לפני צבע תיקון ופילוס קירות חוץ ופנים -

  .החלקת קירות ואזורי תיקון בשיקום בטונים -

  .החלקת וסתימת חורי אוויר בבטונים חלקים -

הנו הרכב מיוחד המכיל מיקרו סיליקה ומוספים פולימריים המקנים לחומר את  620מונוטופ   יתרונות

  :התכונות הבאות

  .מהירות ביצוע גבוהים, עבידות, נוח לשימוש באופן מיוחד -

  .חוזק הדבקות גבוה לכל תשתית -

  .עמידות בתנאי מזג אוויר קשים -

  .יישום בשכבות דקות ובחוזק גבוה -

  .וקל לצביעה) בפנים ( אינו דורש אשפרה  -

  . N\MM 1.5-2.5 – ²חוזק הדבקה  -

  . ג אבקה לערבוב עם מים"ק 25  אריזה

  . ג נוזל פולימרי"ק 5+ ג אבקה "ק 25

מומלץ , דקות 3ליטר מים  או פולימר ולערבב במשך  4.75-5לכל אריזה יש להוסיף  -  יישוםהמלצות ל

  ).מיקסר ידני (לערבב עם מערבל 

מ לכל "מ 1-5עובי היישום נע בין , דקות 45עד  35 -זמן יישום מגמר הערבוב הוא כ -

  .שכבה לפי הצורך

' מלג, ם שפכטלניתן ליישם ע –ר "מ עובי למ"ג אבקה לכל מ"ק 1.7-כ –תצרוכת  -

  .וכדומה

  .על הבטון להיות נקי ויציב ויש להרטיבו היטב לפני היישום -

לקבלת גימור חלק , עם תחילת התגבשות השכבה ניתן לגרד את החומר או להחליקו -

  .פלסטיק או עם ספוג', עם מלג,  יותר

  .אין להוסיף מים או להרטיב בזמן ההחלקה אלא אם החומר מקבל צבע -

ינו מתכווץ ואינו נסדק אלא במקרה של ביצוע בקירות חוץ עקב שמש החומר א -אשפרה -

מומלץ לאשפר את החומר במשך יום או יומיים פעמיים ביום לשם . או רוחות חזקות

את האשפרה הראשונה יש לבצע מייד עם התקשות החומר , מניעת התייבשות מהירה

  .י ריסוס מים קל"ע

  .גמישות ועמידות בתנאי שטח קשים, הדבקות, שימוש בפולימר נוזלי מגדיל חוזק -

הגבלות והוראות 
  בטיחות

  
  

  .החומר אינו רעיל ואינו מזיק .1

במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות  .2

 .לעזרה רפואית

לכל אלמנט יש לקבל . מפרט ביצוע דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו .3

  .הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה


