
سيكا سيل ® - ۷۲۸ أس ال

سيكا سيل®- ۷۲۸ اس ال مركب أحادى يتصلد ويجف بتأثير الرطوبة ، أساس تركيبه السيليكون الطبيعى ذاتى التسوية وعالى المرونة.

SikaSil ®  - 728SL
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
سيكا سيل®- ۷۲۸ اس ال يجمع بين المرونة والممطوليه العالية التى تصل الى ۱۰۰٪ من عرض الفاصل مع اإللتصاق الممتاز بمختلف األسطح 

غير المسامية لذلك فهو للتطبيقات التالية: 
الطرق السريعة .                                      المطارات .

الكبارى و اماكن انتظار السيارات                    فواصل التمدد.

تحضير السطح :
يجب أن تكون األسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة . 

درجة حرارة التطبيق :
بين + ٥°م الى + ٤۰°م
تصميم أبعاد الفاصل :

اكبرعرض للفاصل هو ۲٥ مم واقل عرض هو ۱۰مم  وينصح بأن يكون اقل عمق الفاصل ۱۰ مم واكبر عمق ال يزيد عن ۱۳مم.
إسلوب التطبيق :

هذه المادة لملىء الفواصل ، جاهزة لإلستخدام بعد التحضير المناسب للفاصل وحماية األحرف بإستخدام الشريط الالصق و كذلك البرايمر المناسب عند اللزوم يتم وضع 
حشو الفاصل بإستخدام مادة سيكا باكينج فيللرثم يتم صب مادة سيكا سيل ۷۲۸ اس ال ذاتية التسوية فى الفاصل من اتجاه واحد مع التاكد من خروج الهواء المحبوس  ثم 

يتم إزالة الشريط الالصق فى الحال . المادة الغير متصلدة يتم إزالتها بإستخدام مذيب مناسب أو مزيل للفواصل معتمد .
زمن الجفاف االبتدائى :

عند + ۲۳°م و ٥۰ ٪ رطوبة نسبية م : ٦۰ دقيقة
معدل األستخدام:

۲ م. ط  لفاصل ۱*۱ سم 

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

مرونة وممطولية ممتازة .                                       له مقاومة عالية الختالف الحرارة والعوامل الجوية وله عمر طويل وتحمل مع الزمن .
مقاومة عالية لالشعة الفوق البنفسجية.                          له قوة إلتصاق مع االسطح المختلفة وخاصة مع الخرسانة.

 

اللـــــــون
الكثافة (°20م )

األلون القياسية : رمادى، أبيض 

التعبئة
۱٫۲۷ كجم / لتر 

۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

بستلة ۱۷ لتر & برميل ۱۹۷ لتر

يخزن فى جو جاف أقل من + °25التخزين

سيكا سيل®- ۷۲۸ أس ال۱٤٦
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


