
سيكافلكس ® - فلور

مادة ملىء للفواصل ، مركب أحادى من البولى يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء ذو مقاومة عالية لألحمال الميكانيكية . لألستخدام الداخلى و الخارجى.

Sikaflex ®  - Floor
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
سيكافلكس® فلور مالئ فواصل لألرضيات مناسب لألستخدام مع :

فواصل ألتقاء األرضيات مع الحوائط .
فواصل التمدد لألرضيات الصناعية .

فواصل األرضيات للعناصرالخرسانية سابقة الصب.

بيانات التطبيق
أقل عمق للفاصل ۱۰ مم                     نسبة العمق : العرض للفواصل حتى ۱۰مم = ۱ : ۱ .

كبر عرض للفاصل ۲۰ مم                  نسبة العمق : العرض للفواصل أكبر من ۱۰مم = ۱ : ۲ .
اإلستخدام : 

إستعمل سيكا فلكس فلور مباشرة من الخرطوشة أوالعبوة بمسدس سيكا فليكس المناسب .
الحشو الخلفى :

الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثلين المضغوط  ( سيكا باكررود أو سيكا باكينج فيللر ) .
تحضير السطح : 

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

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

له قدرة على الحركة ± ٪۱۲٫٥۰ .
له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .

معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
يتميز بقوة أتصاق عالية لمعظم األسطح.

اللـــــــون
الكثافة (°20م )

رمادى

التعبئة

۱٫٦٥ كجم / لتر ( طبقاً للون )

۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

خرطوشة عبوة ٦۰۰ مللى

۳٫۰ مم / ۲٤ ساعة ( تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة )زمن الجفاف

يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جافالتخزين

سيكافلكس® فلور۱۳۸
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


