
سيكا سويل ® - اس ۲

سيكا سويل®- اس ۲ عبارة عن مادة ملىء للفواصل مرنة أساسها البولى يوريثان الذى يتمدد مع مالمسة المياه وهى عبارة مركب واحد جاهز لإلستعمال .

SikaSwell ®  - S2
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
فواصل المنشآت مثل :

فواصل المنشآت الخرسانية .                                الخرسانات المعرضة للعوامل الجوية المختلفة .
فواصل اإلتصال بالمنشآت ، مثل إستعمالها :

حول المواسير المداخل و المخارج .                 اماكن الزراجين.
ملىء فواصل المنشآت المعدنية عامة .               يستخدم لتثبيت سيكا سويل بروفيل ايه & بى 

بيانات التطبيق
العبوة : ۳۰۰ & ٦۰۰ مللى لتر

طريقة اإلستخدام : 
إستعمل سيكا سويل®- اس ۲ مباشرة من الخرطوشة أوالعبوة بمسدس سيكافلكس المناسب مع قطع فوهة االنبوبة على شكل مثلث.

تتم المحافظة على المادة من التعرض للمياه اثناء التطبيق .
تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة .
االستهالك : 

الخرطوشة عبوة ٦۰۰ مللى لتر تفرد حوالى ٦ متر طولى باستخدام قطاع على شكل مثلث لفوهة االنبوبة لمسدس الحقن بطول ۱٥مم.

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

لها القدرة على اإلستطالة والتمدد.
لها القدرة على اإللتصاق بكثير من األسطح .

ال يحدث بها تكون فقاعات أثناء الجفاف .
عند مالمسة المياه تتمدد ضعف الحجم بعد ۷ ايام .

مقاومة كبيرة للتمزق .

اللـــــــون
الكثافة (°20م )

رمادى ، أبيض 

التعبئة
تقريباً ۱٫۳۳ جم / ملى

۹ اشهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

عبوات ٦۰۰ مل ( الكرتونة ۲۰ عبوة )

يخزن فى جو جاف بين °10+م و°25+مالتخزين

سيكا سويل®- اس ۱۳٦۲
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


