
سيكا التكس  ® 

سيكا التكس® عبارة عن مستحلب من ستايرين بيوتادين معدل . 

Sika Latex  ® 

وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
سيكا التكس® مستحلب عالى الجودة يزيد بفاعلية كفاءة المونة األسمنتية فى األغراض اآلتية :

األرضيات األسمنتية .                                     مونة اإلصالح المستعملة فى الترميم وملىء الفراغات .
لصق السيراميك والبالط .                                لألرضيات المقاومة لإلحتكاك  .

مونة ربط بين الخرسانة القديمة والجديدة .              كمادة رابطة لمونة البياض .

تحضير السطح :
يجب أن تكون األسطح سليمة ومتماسكة ومستوية وخالية من أى أجزاء سائبة وعالقة ، األسطح المسامية يجب أن تغمر بالماء الى درجة التشبع مع األخذ فى اإلعتبار أن 

يكون السطح جافاً قبل التنفيذ .
الخلط :

جزء واحد من سيكا التكس® مع جزء واحد من الماء جزء واحد من األسمنت مع جزء واحد من الرمل الناعم المغسول .
كل لتر من سيكا التكس® يغطى ٤ : ٥ م۲ تقريباً .

نسبة خلط سيكا التكس مع المياه من ۱ : ۱ الى ۱ : ٤
التطبيق :

يتم تطبيق طبقة الربط بإستخدام فرشاة ذات شغر صلب لضمان تماسك المونة على السطح .
يراعى عدم إستخدام سيكا التكس® كمادة ربط دون استخدام االسمنت مع الرمل .

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

قوة ترابط وتماسك عالية جداً .                تقليل اإلنكماش و مونة جيدة .
عزل ومقاومة الماء .                          زيادة مقاومة البرى واإلحتكاك .

تحسين المقاومة للكيماويات .                 جاهزة لإلستخدم وال تسبب تآكل لحديد التسليح .
اليحدث لها تحلل فى الظروف عالية القلوية .

الكثافة (۲۰°م )
اللـــــــون

۱٫۰۱ ± ۰٫۰۲ كجم / لتر
أبيض

جراكن ٥ ، ۲۰ كجمالتعبئــــــة
براميل ۲۰۰ كجم 

۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية الصــــالحية

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر ألشعة الشمس التخزين

سيكا التكس  ®  ٥۰
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


