
سيكا توب سيل ® - ۱۰۷
ايالستيك

سيكا توب سيل® – ۱۰۷ ايالستيك عبارة عن دهان أسمنتى بوليمرى ذو مرونة عالية للحماية و عازل للماء مكون من مركبين للحماية ويستخدم لإلنشاءات الخرسانية 
والمونة لمنع رشح الماء . 

Sika Top Seal ® -  107
Elastic 

وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
مشروعات معالجة المجارى شاملة تنكات الترسيب الخرسانية والمراجل والمروقات وخزانات التحليل ... إلخ .

البدرومات والبلكونات والتراسات .
الجسور والكبارى .

الحوائط الساندة والحوائط المعرضة لمياة البحر .
األسطح المستوية الصغيرة وحمامات السباحة .

الجرعة :
معدل االستهالك المتوسط يترواح بين من ۱٫۰ الى ۱٫٥ كجم /م۲ للوجه االول من ۰٫۸ الى ۱٫۰ كجم /م۲ للوجه الثانى. 

اإلستخدام :
يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .

إخلط فى وعاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدماً الخالط الكهربى فى التقليب الميكانيكي على السرعة البطيئة .
بينما اليزال السطح رطباً ضع أول طبقة وإتركها لتتصلد ( ۲ : ٦ ساعات ) وللحصول على قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البالستيك ولقوام المعجون إستعمل البروة 

المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح السطح بقطعة إسفنج ناعمة وجافة .

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

تتميز سيكا توب سيل® – ۱۰۷ ايالستيك بالخصائص التالية :
سهلة فى االستعمال .

قوام مستحلب أو يمكن خلطه على صورة مونة .
قوة إلتصاق عالية باالسطح السليمة القوية .
غير منفذ للماء ، مرونة عالية وغير سام .
مقاومة عالية للصقيع وألمالح إذابة الثلج .

يمكن إستعمال الرش فى تطبيقه .

الكثافة (۲۰°م )
اللـــــــون

للخليط مركب ( أ + ب ) ۱٫۷ كجم / لتر
رمادى

وحدات عبوة ۳۰ كجم ( بودرة + سائل )التعبئــــــة
۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جافالتخزين
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