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R-17 סיליקל
בטון פולימרי ריאקטיבי לציפוי ותיקון רצפות בטון

סיליקל R17 הוא בטון פולימרי המורכב משני חומרים נפרדים ובעל עמידות גבוהה לכוחות מתיחה ולחצים. בנוסף סיליקל R17 מאופיין 

בהתכווצות מישורית נמוכה. בזכות תכונותיו וחוזקו יוצא הדופן, סיליקל R17 מתאים כמשטח ציפוי והגנה בעובי של 6 עד 20 מ"מ. אחוז 

ההתכווצות הנמוך מאפשר להגיע ביישום לכיסוי מפולס וחלק גם בעובי משתנה כתוצאה מרצפות בטון שהתעקמו או התפוררו. 

השטח שמתקבל לאחר הציפוי דומה בסגנון הגימור לבטון אדריכלי מעודן וניתן לכסות אותו באחד מהציפויים של סיליקל לקבלת 

שכבה דקורטיבית להתאמה עיצובית מושלמת.

יישום  

אחד השימושים העיקריים של הסיליקל R17  הוא כיסוי רצפות שעליהם נעים כלי רכב וציוד תעשייתי כבד. באזורים אלה הסיליקל 

R17 מצויין גם כחומר מליטה לתיקוני חוץ ופנים של בטון פגום. שימוש בעובי גדול יותר אפשר להשיג ע"י הוספת אגריגטים יעודיים 

)רמפות, משטחי פריקה וכו'(. האגרגטים מורכבים מחלקיקי מינרלים קשיחים שאינם סופגים או סופחים )חול קווארץ( שאותם מוספים 

לפי טבלת היחסים שמופיעה למטה. 

ליישום בנפח גדול ניתן להכניס אבני קווארץ בקוטר של 30 מ"מ. במקרה זה יש להקפיד על ריווח הולם כדי שהאבנים לא יגעו אחת 

בשניה מחשש שהמקום יוחלש וייסדק.

עצות ליישום נכון  

המשטח הראשוני דורש הכנה מתאימה.	•

עיין בהוראות הכנת המשטח הראשוני המופיעות בקישור בהמשך.	•

סיליקל R17 מורכב מאבקת חול קוורץ סיליקל R7 המורכבת מחלקיקים בגודל מירבי של 1.8 מ"מ שאותו מוסיפים לנוזל מקשה 

מטא-אקרילי מסוג R17. הכיסוי לכל קילו של תערובת בסיסית של סיליקל R17 מספיק ל- 2 מ"ר מרובע בעובי 1 מ"מ. יש להשתמש 

בפריימר כחומר מקשר בין המשטח שהוכן לעבודה לשכבת הסיליקיל R-17. הפריימר המומלץ הוא שרף סיליקל R51  בתוספת 

גרגירי חול קווארץ בגודל 0.7 – 1.2 מ"מ בפיזור גבוה. 

יחס הערבוב הוא 15 קילו )שק חול קווארץ( של סיליקל R/7 עם 1.7 – 2.2 ליטר של R17 כשרף מקשה.  מומלץ שלא להשתמש בכמות 

גדולה או קטנה יותר של שרף מקשה כדי לא לחרוג מערכי הצמיגות והקשיות הנדרשים ליישום מוצלח.

בכל מצב אין להוסיף לתערובת חומרים זרים ותוספות שלא נבדקו בצורה מקצועית במעבדות. יש להקפיד על 6 מ"מ עובי ציפוי לכל 

אורך התהליך. במקרה שמגיעים לעובי 0 ביישום על פני משטחים מעוקמים יש לבצע חיתוכים בגבולות השטח. שכבות דקיקות יביאו 

להחלשת הציפוי בנוסף לבעיות התקשות.
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ערבוב בטון פולימרי  

1.7 – 2.2 ל' שרף מקשה סיליקל R17 )בהתאם להמשכיות העבודה( לקוורץ סיליקל R7. להמשכיות הצצ  להכנת התערובת מוסיפים

מיגות ורמת הדלילות ניתן להכין במהירות כמות גדולה במערבל בקצב גבוה וכשנדרשות כמויות קטנות להכין כמות מצומצמת באופן 

ידני.

תערובות המכילות אגרגטים עבים ניתן להכין במערבלים חזקים הפועלים בקצב נמוך ואפילו במערבל בטון סטנדרטי. עליך לוודא 

שאת החלקיקים הקשים לא מוסיפים לתערובת עד שסיליקל R7  והשרף המקשה סיליקל R17  התערבבו באופן מלא. 

Doctor Blade( וליישר בסרגלי פילוס. לסרגלי פילוס מומלץ להשתמש בלוחות פוליפצ )את השרף המוגמר יש לפזר בכלי להב ייחודי 

רופילן מיושרים הניתנים לשחרור לאחר שלב ההתקשות בניגוד לסרגלי פילוס מאלומיניום. 

זמן היישום )שבו החומר צמיגי( בטמפ' רגילות נע בין -12 14 דק'. עד לייבוש המלא יעברו בין 60 ל-90 דקות. הנתונים שלעיל ישתנו 

בהתאם לסביבה והטמפ' בה מיישמים את החומר. 

 )RU727 או R51 יש להשתמש בפריימר )סיליקל R17 בשכבה נוספת של סיליקל R17 במקרה שמעוניינים לכסות שכבת ציפוי של

כאמצעי מקשר.  

נוסחאות מיוחדות  

סיליקל R-17 – בטון דק )יישום בטמפ' 5-30 מע' צלזיוס(

במקרה שתערובת המליטה הבסיסית  עבה מדי לעבודת בטון דקות אנו ממליצים על שימוש בסיליקל R-17  דק כחלופה )עובי מינימלי 

של סיליקל R-17 דק- 2 מ"מ(. במקרה שכזה הכמות הנדרשת של נוזל השרף המקשה היא 2.7 – 3 ל' על 15 קילו אבקה.  

סיליקל R-17 זרז בטון )יישום בטמפ' -25 מע׳ צלזיוס(.

לעבודות תיקון בטמפ' נמוכה בחדרי הקפאה וקירור או בשטחים חיצוניים באזורים שקפואים בחורף ניתן להשתמש בזרז בטון. שים לב, 

שיישום החומר מוגבל לטווח טמפ' -10 עד -25 מע' צלזיוס וחייבים לקררו לטמפ' 0 מע' צלזיוס לפי תחילת העבודה. הנוסחא המיוחדת 

מתייחסת לשרף המקשה וגם לסוג האגריגט. 

R-17  - Thix סיליקל

לביצוע ציפוי משטחים משופעים, מקומרים או קעורים  אנו ממליצים להשתמש בשרף סיליקל R-17  - Thix אך באותו יחס לאבקה כדי 

להמנע מדלילות או סמיכות יתר שיפריעו ליישום.

גוונים / צבעים מיוחדים  

הגוון הבסיסי אפור מתון, 7030 במפתח RAL. ברכישת כמות מינימום של ערכות שלמות ניתן להתאים גוון רצוי לפי דרישה מוקדמת.
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טבלת עזר לחישוב יישום ועלויות

R17 סיליקל
כמות
)ק"ג(

כמות נוזל 
)ליטר(

נפח מוצק 
)ליטר(

מינימום עובי 
)מ"מ(

אבקת סיליקל R7 R/17.א. 
.R17 שרף מקשה סיליקל

סה"כ

15.00
1.85

16.85

11.50
2.0

 8.506

אבקת סיליקל R7 R/17.ב. 
.R17 שרף מקשה סיליקל

סיליקל- Filler QS 2-8 מ"מ.

סה"כ

15.00
1.85

8.0

24.85

11.50
2.0
5.0

11.6025

אבקת סיליקל R7 R/17.ג.
.R17 שרף מקשה סיליקל

סיליקל- Filler QS 2-8 מ"מ.
סיליקל- Filler QS 8-16 מ"מ.

סה"כ

15.00
1.85

3.0
12.0

31.85

11.50
2.0
1.9
7.5

14.2550


