
سيكا الستيك ® - فليز ۱۲۰ 

سيكا الستيك فليز -۱۲۰ يستخدم كطبقة تسليح مع مادة الدهان العازلة لالسطح سيكا الستيك -٥٦۰ وذلك التى تحتاج الى تفاصيل وتجهيزات خاصة وهى عبارة عن طبقة مرنة 
من صوف البوليستر

Sikalastic ®  - Fleece 120 
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
يستعمل كطبقة تسليح لنظام العزل فى االسطح المكشوفة.

يستخدم فى االجزاء التى تحتاج تفاصيل.
يستخدم بصفة عامة للمنشات الجديدة والقديمة.

يستخدم فى اعمال الترميم للعزل القديم.

األستخدام:
بعد تنظيف األرضية من األتربة و المواد العالقة والزيوت و الشحوم يتم دهان وفرد الطبقة االولى من مادة سيكا الستيك -٥٦۰ بمعدل تقريبى ٦٥٪ من الكمية المطلوبة 

للسطح والتى يجب ان تكون تحت طبقة التسليح سيكا الستيك فليز-۱۲۰ .
يتم مباشرة فرد اللفة من سيكا الستيك فليز -۱۲۰ على األرضية والتاكد من عدم وجود اى فقاعات هوائية .

يتم عمل ركوب للحامات ٥۰ مم على االقل.
يتم تطبيق الطبقة الثانية من مادة سيكا الستيك - ٥٦۰ للوصول الى السمك المطلوب. 

المعايير:
االساس الكيميائى : ۱۰۰٪ بوليستر

الكثافة : ۱۲۰ جرام/ م۲
معدل االستهالك التقريبى لمادة سيكا الستيك -٥٦۰ :۲٫۱– ۲٫۸ كجم / م۲ حسب السمك المطلوب

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

يتميز سيكا الستيك فليز -۱۲۰ بالخواص التالية :
متوافق فى االستخدام واالختبار مع سيكا الستيك -٥٦۰.

يعمل على ضبط السمك المطلوب فى طبقة العزل.
القدرة على التشكيل للحصول على االبعاد واالشكال المطلوبة للتفاصيل بجميع االسطح.

ابيض. اللون

عرض اللفة (القياسى)  ۱٫٥ م ، طول اللفة (القياسى)  ٥۰٫۰ مأبعاد اللفة

۱٫۲- ۱٫٥  ممالسمك

ناعم الملمسالسطح

يجب تخزين الروالت فى وضع أفقى وفى مكان أمن بعيدا عن الشمس و المطر و الصقيع.التخزين

سيكا ®  الستيك فليز -۱۲۰      ۱٦٦
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


