
سيكا جارد ® -٦۸۰ إس

سيكاجارد®- ٦۸۰ أس عبارة عن دهان من مركب واحد أساسه أكريليك مقاوم للظروف الجوية والقلوية ، يحمى الخرسانة ضد الظروف الجوية السيئة .

Sikagard ® - 680 S 
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
يستعمل سيكاجارد®- ٦۸۰ أس لحماية وحفظ عناصر المنشآت الخرسانية وخاصة الواجهات .

سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك كلير جالز دهان عديم اللون عند جفافه يعطى دهان لمعان . 
سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك ترانسبيرنت دهان شفاف يجف ليعطى دهان نهائى مط .

سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك توب كوت دهان نهائى يجف ليعطى سطح مط  متوفر فى عدد كبير من األلوان الزخرفية .

معدل اإلستهالك :
سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك كلير جالز : تقريباً ۰٫۱٥ كجم / م۲ للوجه الواحد

سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك ترانسبيرنت : تقريباً ۰٫۱٥ كجم / م۲ للوجه الواحد
سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك كلير النهائى : تقريباً ۰٫۲۰ كجم / م۲ للوجه الواحد وذلك لسمك جاف ۰٫۱۳ مم .

التطبيق :
يجب أن يكون نظيف وجاف وخالى من األتربة كلياً .

بالنسبة للطبقات الرقيقة من مونة سيكامونوتوب يمكن دهانها سيكاجارد®- ٦۸۰ أس بعد ٥ أيام  .
سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك جاهز لإلستخدام . فقط يحتاج للتقليب الجيد .

فى حالة الظروف الصعبة للدهان مثل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً يتم إضافة ۱۰ ٪ تنر ۱۲ فقط وال يتم إضافة أى نوع آخر من التنر .
عند التطبيق يتم إستخدام الفرشاة او الرولة لدهان سيكاجارد®- ٦۸۰ أس كونكريت كوزماتيك النهائى ويمكن ان يتم تنفيذه بالرش الالهوائى وفى هذه الحالة نسبة ۷ ٪ من 

تنر ۱۲ يتم إضافتها .
كما يمكن استخدام مادة سيكا جارد۷۰۰ اس او ۷۰۱ دبليو كدهان تحضيرى للسطح .

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 التصاق عالية مع االسطح الخرسانية والمونة .
حماية ممتازة للخرسانة ضد العوامل الجوية فى صورة أمالح أو غازات .

له مقاومة عالية ضد إنتشار ثانى أكسيد الكربون من الجو وهو بذلك يقلل جداً كربنة الخرسانة .

اللـــــــون
الكثافة (°20م )

كلير جالز – شفاف - اخضر– رمادى ، االلوان االخرى حسب الطلب والكمية 

التعبئــــــة

دهان كليرجالز تقريباً ۰٫۹كجم/لتر، ترانسبيرنت  تقريباً ۱٫۰ كجم/لتر
الدهان النهائى تقريباً ۱٫٤۰كجم/لتر

كليرجالز: بستلة ۳۰ ، ۱۲٫٥ كجم ، ترانسبيرنت : بستلة ۲۰ كجم

۲٤ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر ألشعة الشمس التخزين

سيكاجارد® - ٦۸۰ إس۹۹
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


