
سيكا سيرام ® - ۱۰۰ باسيك  

سيكا سيرام ® - ۱۰۰ باسيك مونة أسمنتية الصقة للسيراميك من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى عديدة . 
C1 classified according to EN 12004. تستعمل بعد خلطها بالماء

Sika Ceram ®  - 100 Basic
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

معدل اإلستخدام :
نسبة الخلط مع المياه من ٦٫٥ الى ۷ لتر /    شيكارة ۲٥ كجم

 ~ ۲ – ۳ كجم/م۲ (على أساس سمك المونة ۲ مم باستخدام بروة مسننة ٦ مم)
- تستخدم للصق بالط السيراميك ذات االحجام الصغيرة و المتوسطة 

- تستخدم لالرضيات و الحوائط لالسطح الداخلية كما تستخدم لالرضيات فقط لالسطح الخارجية
- عند استخدام سيكا سيرام تى التكس ( ۷ – ۷٫۲٥ لتر / شيكارة ) بديال عن المياه فى الخلط يعطى خصائص عالية للمونة يجعلها غير منفذة للمياة و يجعلها قابلة 

لالستخدام مع الواجهات واالسطح المختلفة     
تحضير السطح :

يجب أن تكون األسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات العالقة ، ويجب إزالة لبانى األسمنت

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 تبعاً لقوانين الصحة والسالمة السائدة . 

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

egy.sika.com   : الموقع اإللكترونى

وبالمقارنة نجد أن سيكا سيرام® - ۱۰۰ باسيك إقتصادى فى اإلستعمال أكثر من معظم المون المعتادة مع انسيابية و سهولة فى االستعمال. و كذلك قوة التصاق عالية مع 
االسطح المختلفة كما يمكن تطبيقها لسمك يصل الى ٥ مم.

يتم التطبيق على االسطح المختلفة مثل االسطح الخرسانية و المونة و المبانى من الطوب و االسطح الحجرية.

طبقة رقيقة من المونة الالصقةقوام الخليط

بودرة رمادى / بيضاءالشكل

شيكارة ۲٥ كجمالعبوة

تقريباً 1.5 كجم/ لتر(مونة طازجة)الكثافة (المونة)

سيكا سيرام® - 100 باسيك ۱۷٥
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


