
سيكا توب ® - ۱۲۱
سيكا توب® – ۱۲۱ مكون من مركبين أساسه أسمنتى بوليمرى معدل يمكن فرده بالبروة . وهو مادة الصقة ومالئة للفراغات لحماية وإصالح األسطح الخرسانية والمعدنية 

.

Sika Top ® -  121
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
سيكا توب® – ۱۲۱ مادة متنوعة اإلستعماالت ويمكن توظيفها لتقوم بالوظائف التالية :

لتعطى طبقة لحماية أسوار ودراوى الكبارى والحوائط الساندة والجسور ضد أمالح إزابة الثلج .

مادة مالئة لتسوية األسطح الغير منتظمة وملىء الثقوب وكافة الفراغات الدقيقة أى كان حجمها .
الصقة لربط الحوائط واألرضيات ، كما تستعمل فى بياض الخزانات .

الجرعة :
األجزاء بالوزن ( أ+ب ) = ۱ : ٤ أو ۱ : ٥ ( تبعاً للقوام المطلوب ) 

معدل االستهالك ۲ كجم / م۲ لكل مم سمك 
تحضير السطح :

يجب أن تكون األسطح الخرسانة ، الحجارة ، المبانى نظيفة وخالية من الزيوت والجزيئات الحرة الملتصقة .
الخلط :

ضع مركب (أ) بكامله فى وعاء خلط مناسب ثم أضف مركب (ب) واخلط لمدة دقيقتين حتى يتم الحصول على مركب ناعم متجانس القوام .
التطبيق:

إستعمل سكين المعجون ( البروة ) المسننة عند إستعماله كمادة للصق البالط واضغط على البالط بشدة بينما الالصق مازال ليناً وعند إستعماله كعامل ربط قبل أعمال 
البياض أتركه ليتصلد أوالً . إستعمل البروة عند إستعماله لملء الفراغات .

تعليمات األمان
البيئة            : ال تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل               :  ال خطورة فى نقله .

إحتياطات األمن  :إذا حدث تالمس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تالمس مع العين أو األغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
السمية             :غير سام طبقاً لقواعد الصحة واألمان السائدة .

القاهــــــرة : ت :  ۲۱۸۰٦۷۳٤ / ۰۲  فاكس : ۲۱۸۰٦٦۳۷ / ۰۲      
اإلسكندرية : ت : ٤۲٤٤٦۰۱ / ۰۳   فاكس : ٤۲٤٤٦۰٤ / ۰۳ 

egy.sika.com   : الموقع اإللكترونى

سيكا توب® – ۱۲۱ مادة إقتصادية التكاليف وسهلة اإلستخدام وتتميز بالخصائص التالية :
سهولة الخلط و مقاومة ميكانيكية جيدة .                    قوة إلتصاق ممتازة .

مقاومة عالية ألمالح إزابة الثلج .                           غير سام عند تمام جفافه .
مقاوم لمياة الصرف الصحى .                               يمكن تطبيقه مالصقاً لمياة الشرب .

الكثافة (۲۰°م )
اللـــــــون

مركب ( أ+ب ) : ۲٫۰ كجم / لتر
رمادى

( مركب أ + ب ) عبوة ۲٥ كجمالتعبئــــــة
۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جافالتخزين

سيكا توب ® - ۷۳۱۲۱
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


