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MMA + מלאן HW R61
שרף ריאקטיבי גמיש למניעת החלקה במשטחים ורצפות רטובים
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MMA מלאן + HW R61 סיליקל
שרף ריאקטיבי גמיש למניעת החלקה במשטחים ורצפות רטובים.

סיליקל R61 HW הוא שרף מתא-אקרילי, ללא ממיסים המורכב מערבוב ותגובה של שני חומרים. סיליקל R61 HW הוא שרף 

בצמיגות בינונית בעל תכונות אלסטיות. 

סיליקל R61 HW משמש כחומר מקשר ביצירת ציפוי מתפלס מעצמו בסיומת גרגירי חול קווארץ או בסיומת חלקה עם קווארץ צבעוני 

האופיינית למפעלי מזון )אזורים רטובים וחדרי קירור(. ניתן להשתמש ב סיליקל R61 HW גם בסביבה חיצונית בתנאים מתאימים 

בעוביים של 2-4 מ”מ או 4-6 מ”מ.

בזכות הגמישות הרבה של הציפוי ניתן להשתמש בסיליקל R61 HW בכל מקום שיכולת התרחבות והתכווצות ציפוי הריצפה נדרש 

כגון: מים חמים, מערכות ניקוז, תאי קירור ועוד. 

השפעת מים חמים עלולה להזיק ולכן יש להגביל עד לטמפ’ של 60 מ”צ. ניתן לחרוג מהטמפ’ עד ל- 80 מ”צ לזמן קצר למטרות ניקוי 

ובלבד שהרצפה כולה איננה חמה.

יישום  

חשוב להבדיל בין ציפוי דק לציפוי עבה והדבר תלוי בלחץ המכני שמופעל על המשטח. לרצפה שתשמש תנועת מלגזות וציוד כבד יש 

ליישם ציפוי בטון בעובי מינימום של 4 מ”מ. 

ליישום נרחב בשטחי חוץ או בטון בטמפרטורות קיפאון מומלץ להשתמש בסוגי שרף יותר אלסטיים כגון סיליקל RV368 ואחרים.

ציפוי נגד החלקה מתפלס מעצמו בעובי 3 מ”מ )ציפוי דק(. 1

הנחיות ליחסי ערבוב 

 כמות מרכיבפריט

)% ממשקל(

מחזור של 30 ליטר דליהערות

1HW R61 12.5 ל'12.5 ק"ג33%סיליקל

2SL 18 ל' בקירוב25 ק"ג1 שק.65%סיליקל מילוי

1 ק"ג2%סיליקל אבקת פיגמנט3

23 ל' בקירוב38.5 ק"גכיסוי ממוצע: 5 ק"ג/ מ"ר.100%סה"כ

מתייחס לפריט מס' 1. ראה טבלת 2-6% סיליקל אבקת התקשות4

התקשות.

250-750 גר'

לאחר הכנת משטח הבטון ויישום הפריימר יש לערבב את החומרים שבטבלה מעל עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים 

להוסיף את אבקת ההתקשות, לערבב היטב ולשפוך מיד על המשטח. יש ליישם בסרגלי מריחה או מלאדג' משונן לקבלת העובי 

המומלץ. 

עוד לפני התקשות הציפוי יש לפזר סיליקל מילוי FS07 ,FM ,QS בעובי 1.2 מ"מ כדי שגרגירי הקווארץ יספיקו לשקוע במלוא 

היקפם.

גרגירים דקים יותר בעובי של 0.3- 0.8 מ"מ עלולים לגרום לבעיות התקשרות קלות בתנאי יישום גבוליים. לאחר ייבוש מלא יש 

להסיר את הגרגירים הרופפים או המיותרים בשואב אבק, מברשת קשה להשלמת גימור הציפוי העליון. 
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מאפיינים של כיסוי סיליקל R61 HW בעובי 3 מ"מ לאחר ייבוש

נתון משוערךשיטת מדידהתכונה

DIN 1164N/mm2 21חוזק לחיצה 

DIN 1164N/mm2 17.5מאמץ מתיחה בכיפוף

DIN 53 457N/mm2 770מודול האלסטיות

ציפוי נגד החלקה מתפלס מעצמו בעובי 5 מ"מ -ציפוי עבה. )סרגל(. 2
הנחיות ליחסי ערבוב

 כמות מרכיבפריט

)% ממשקל(

מחזור של 30 ליטר דליהערות

1HW R61 10 ל'10 ק"ג28%סיליקל

2SL 18 ל' בקירוב25 ק"ג1 שק.70%סיליקל מילוי

1 ק"ג2%סיליקל אבקת פיגמנט3

20 ל' בקירוב36 ק"ג כיסוי ממוצע: 9 ק"ג/ מ"ר.100%סה"כ

200-600 גר'מתייחס לפריט מס' 1. ראה טבלת התקשות.2-6% סיליקל אבקת התקשות4

 .SL תערובת זו מכילה יחס גדול יותר של סיליקל מילוי

היישום זהה לאופן יישום הציפוי בעובי הדק )3 מ”מ(.

מאפיינים של ציפוי סיליקל HW R61 בעובי 5 מ״מ לאחר ייבוש

נתון משוערךשיטת מדידהתכונה

DIN 1164N/mm2   24.6חוזק לחיצה 

DIN 1164N/mm2 18.8מאמץ מתיחה בכיפוף

DIN 53 457N/mm2 1590מודול האלסטיות

ציפוי קווארץ דקורטיבי צבעוני בעובי 4-6 מ"מ )סרגל(. 3
הנחיות ליחסי ערבוב

 כמות מרכיבפריט

)% ממשקל(

מחזור של 30 ליטר דליהערות

1HW R61 6.5 ל'6.5 ק"ג~21-23%סיליקל

2FM 16 ל' בקירוב25 ק"ג1 שק.77-79%סיליקל מילוי

18 ל' בקירוב36 ק"ג כיסוי ממוצע: 9 ק"ג\ מ"ר.100%סה"כ

130-390 גר'ראה טבלת התקשות לכמויות.2-6%סיליקל אבקת מקשה3
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מאפיינים של ציפוי קווארץ דקורטיבי צבעוני בעובי 4-6 מ"מ )סרגל( לאחר ייבוש

נתון משוערךשיטת מדידהתכונה

DIN 116422.5N/mm2חוזק לחיצה 

DIN 1164N/mm2 15.5מאמץ מתיחה בכיפוף

ציפוי הקווארץ המוחלק והצבעוני מהווה אלטרנטיבה לציפויי הבטון שמתפלסים מעצמם. תערובת של שרף וחומר מילוי מיושמת על 

הבטון המקורצף לאחר שכבת הפריימר ומפוזרת בתחילה לשכבה אחידה לעובי הנדרש ע”י סרגל מריחה או כלי ייעודי אחר. לאחר מכן 

יש לעבד את הציפוי במלאדג’ תוך כדי לחיצה להסרת בועות וקבלת משטח חלק ללא סימני מריחה. מכיוון שציפוי הקווארץ המוחלק 

והצבעוני אינו מתפלס או “זורם” על הבטון מעצמו הוא מתאים במיוחד לציפוי משטחי בטון משופעים.

יישום המערכת דורש מיומנות וכישורים מקצועיים שיעזרו במניעת בועות ונקבוביות תוך שמירה על עובי אחיד. הסוד טמון ביכולת לדחוס 

בלחץ תוך כדי החלקה את שכבת הציפוי והקפדה על שימוש בסרגל מריחה בשלב הראשוני. 

.R82 או R72 ,R71 re ,R71 לאחר התקשות יש ליישם על פני השטח שכבה נוספת של ציפוי עליו מבוסס שרפים מתאימים כגון  סיליקל

מאפייני סיליקל R61 במצב מקורי

מאפייני סיליקל R61 לאחר סיום ההתקשות

נתון משוערךשיטת מדידהתכונה

1.12 גר' \סמ"ק.DIN 53 479קשיות

DIN 53 455.43%הארכה מקסימלית

40-42 יח'.DIN 53 505מבחן שור

DIN 53 495(mg )50 · 50 · 4 mm 90ספיגת מים, 4 ימים

DIN 53 1221.05 · 10 -11 g/cm · h · Paספיגת אדי מים

נתון משוערךשיטת מדידהתכונה

DIN 53 015.mPa · s 320 – 260צמיגות ב- +20 מ"צ 

50-60  שניות.DIN 53 211זמן עיבוד ב-+20 מ"צ, שקע 4 מ"מ

D20 
4
0.98 גר'\ סמ"ר.DIN 51 757דחיסות 

10+ מ"צ.DIN 51 755נקודת הבזקה

זמן עבידות ב- +20 מ"צ

)100 גר', pbu 3%, אבקת מקשה(

15 דקות בקירוב.

0 עד  35 מ"צ. טמפ' יישום



ת ו י פ י צ ל ר  ב ע מ י  ו פ י צ

ל ק י ל י ס

R61

.SILIMOR לפני היישום יש להתייעץ עם נציגי *
* ט.ל.ח

Website: www.silimor.co.il   E-mail: sales@silimor.co.il   08-9797124 פקס.    08-9797121  ,08-9797315 טל. 

- 5 -

הערה: כמות אבקת התקשות תמיד מתייחסת לכמות השרף.

מאפייני סיליקל R61 לאחר סיום התקשות

מינוני התקשות

אבקת התקשותטמפ'

Hardening powder
pbw %

זמן התקשות משוערךזמן עיבוד משוערך

70 דק'.106.025- מ"צ.

50 דק'.04.020 מ"צ.

40 דק'.203.015 מ"צ.

30 דק'.302.010 מ"צ.


