
سيكا فلور ليفيل ® 
۳/۱۱۱ - ۱/۱۱۱

مونة أسمنتية بوليمرية معدلة تستعمل فى التسوية وتوضع لضبط األسطح وكمونة جراوت . متوافرة بنوعين من الركام ۳٫۰ مم و ۱٫۲ مم تبعاً لنوعية التطبيق .

Sikafloor Level ®  

111/1 - 111/3
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
سيكا فلور ليفيل® - ۱۱۱ مناسب إلستعمال على األسطح الخرسانية ، الحجرية ، الحديد والصلب لمقاومه للبرى واإلحتكاك ويستعمل كطبقة تسوية 

لألسطح  التالية : 
الطرق الخرسانية و القنوات والبالوعات .                حمامات السباحة وأماكن اإلنتظار .

سيكا فلور ليفيل®- ۱۱۱ مناسب كمادة جراوت لآلتى :
أعمدة اإلضاءة والدعامات .                 بالطات أرضيات األساسات والركائز .                    قضبان الحراسة وحواجز التصادم .

التغطية :
تقريباً ۲٫۳ كجم/ لتر من المونةآلة مناسبة .

تحضير السطح :
يجب أن تكون األسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة ، وبالنسبة لألسطح المعدنية فيجب أن تكون خالية من القشرة والصدأ ويجب أن تشبع 

األسطح المسامية تماماً .
الخلط :

ضع مركب ( أ ) السائل فى وعاء الخلط ثم أضف مركب (ب) وأخلط لمدة ۲ دقيقة على األقل لتحصل على قوام ناعم متجانس .
التطبيق :

عند إستخدامه للتسوية وضبط األسطح إستعمل  البروة  ووزع المادة على السطح بالتساوى بعد ذلك مباشرة أنثر رمل الكوارتز على السطح ، ثم اترك السطح ليجف . عند 
إستعماله كمادة جراوت بعد الخلط مباشرة صب الخليط فى الفتحة التى يتم التثبيت فيها واحرص على عدم حبس هواء فى الثقب وأتركه رطباً حتى يجف ( يتم المعالجة ) .

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 و السالمة السائدة.

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

egy.sika.com   : الموقع اإللكترونى

تتميز سيكا فلور ليفيل® - ۱۱۱ بالخواص التالية :
سهل الخلط والتطبيق .                                 قوة إلتصاق وميكانيكية عالية .

سيولة وإنسيابية جيدة و غير سام .                          مقاومة عالية ألمالح إزابة الثلج .
سريع فى إكتساب قوته (اجهادات مبكرة عالية) .

الكثافة (°20م )
رمادىاللـــــــون

التعبئــــــة
مركب ( أ + ب )  ۲٫۲ كجم / لتر 

مجموعة (أ+ب) ٤۳ كجم (۳مم) ، مجموعة (أ+ب) ۳٥ كجم (۱٫۲مم)

۱۲ شهر من تاريخ اإلنتاج في العبوات األصليةالصــــالحية

مركب أ : بعيداً عن الصقيع ، مركب ب : بعيداً عن الرطوبةالتخزين

سيكا شابدور ® - بريمكس۱۲۸
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


