
سيكا باكينج ® - فيلر

سيكا باكينج ® - فيلر عبارة عن ألواح أو شرائح أو شرائط من البولي إيثيلين المضغوط و مغلق الخلية و في شكل فوم له قابلية لإلنضغاط .

Sika Backing ®  - Filler
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
يستعمل سيكا باكينج ® - فيلر كمادة حشو خلفى مدعمة للفواصل التى تستخدم على البارد و أيضاً كمادة حشو للفواصل ( مكافىء لمادة نيوبرين ) نتيجة لمرونتها العالية 

و الدائمة و لذا فهي مناسبة لمثل هذه األغراض .

هام :
عند تركيب شريط الحشو الخلفى في التدعيم للفواصل يجب الحظر و اإلهتمام بعدم قطع أو ثقب السطح و يجب تجنب الشد الطولي الزائد للقطاع أثناء التركيب .

ال تستعمل المادة المدعمة أو حشو الفواصل إذا كانت األسطح ستكون معرضة لدرجة حرارة فوق ۷۰ م .

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

سهل التطبيق .
مغلق الخلية .

له مقاسات سمك مختلفة .
عالي المرونة وقابل لإلنضغاط.

مقاوم جيد للماء و الحرارة .
ال يلتصق بمعظم مواد ملىء الفواصل على البارد .

متوافق مع مواد ملىء الفواصل التى تستخدم على البارد .

اللـــــــون
األساس

أسود
٤٥ ٪ من السمك الكلىنسبة اإلضغاط

المقاومة للحرارة

من البولى إيثيلين المضغوط المغلق الخلية

غير معرض للتلف اذا تم التخزين بالطريقة الصحيحةالصــــالحية

-٤۰ م الى +۷۰ م

يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جافالتخزين

سيكا باكينج ® - فيلر۱٥۰
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 
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