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برگه اطالعات فنی محصول
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مایع آنی گیر

آب بند  مایع  ترکیب  یک  و  آماده  محصول  Sika®-4aیک 
می شود  مخلوط  سیمان  با  که  هنگامی  می شود.  محسوب 

می تواند به سرعت جلوی نشت شدید آب را بگیرد.ل
گرم  هوایی  و  آب  شرایط  در  استفاده  برای  محصول  این 

مناسب است.

خیس  سطوح  اولیه  آب بندی  برای   Sika®-4a محصول 
انجام  سیمان  با  اندودکاری  که  این  از  (قبل  است  مناسب 
شود). همچنین می توان از این محصول در تثبیت پیچ ها و 

حفره ها در بتن استفاده کرد.ل
بین المللی  عرصه  در  شده  شناخته  محصول  Sika®-4aیک 

در حوزه آب بندی محسوب می شود.ل

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی (دانسیته)ا

ترکیب مواد شیمیایی غیر آلی

سطل 25 لیتری، بشکه 200 لیتری 

شفاف، مایع بی رنگ مایل زرد

به مدت 12ماه پس از تولید در صورت نگهداری در ظرف های باز نشده و اصلی. 
در شرایط خشک و دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد. از نور مستقیم آفتاب و 

یخ زدگی جلوگیری شود.ل 

تقریبا   1.24 کیلوگرم بر لیتر

تقریبا 11(pH)          مقادیر پتانسیل هیدروژنی

صفر -استاندارد EN 934-2مقدار کلراید

توضیح محصول
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روش اجرا

می کنید  کار  سنگ  با  که  هنگامی  کنید.  تمیز  را  بتنی  سطوح 
کلیه ذرات چسبناك را از روی آن پاك کنید. از رقیق شده 
این محصول، به نسبت 1:1، استفاده کنید و تمرکز خود را 
بر روی درزگیری درزهایی که نشت زیادی دارند قرار داده 
پالستیکی  لوله های  از  آب  تا  دهید  اجازه  زمان  همان  در  و 

عبور کند .
اولین پوشش  Sika -1 render  را برای دیوارها، به خصوص 
اندودکاری  تا  دهید  اجازه  کنید.  استفاده  لوله ها،  اطراف 

سخت شود.ل
لوله را برداشته و سوراخ را توسط  Sika®-4a که با سیمان 

مخلوط شده پر کنید. پوشش نهایی باید از جنس
 Sika -1 render  باشد.ل

مقدار کافی از Sika® -4a را فوراً با سیمان مخلوط کنید.ا

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشند.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.ل

اساس اطالعات محصول

محلی  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه   
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
می کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.ل

محدودیت هاي محلی

اطالعات اجرا

یک جزء از Sika®-4a را با 1 تا 4 قسمت از آب تمیز رقیق کنید )میزان هر یک میزان مصرف
از اجزا به هدف فرد از استفاده از محصول و نیز فشار آب بستگی دارد(. زمان 

گیرش 15 تا 45 ثانیه است.ل 
فقط از سیمان پورتلند تازه استفاده کنید.ا

دستورالعمل اجرا
باید استاندارد عمل آوری بتن رعایت شود.ل

عمل آوری بتن

تمیز کردن ابزار

پس از مصرف فوراً وسایل و ابزار را با آب بشویید.ا

نکات / محدودیت ها
از  عاری  و  تمیز  باید  می شود  مخلوط  محصول  این  با  که  آبی 
کلیه موادی باشد که به سیمان آسیب می رسانند.ا و دمای 
نیز  زیرکار  باشد  سانتی گراد  درجه   5 از  باالتر  باید  نیز  آن 

باید تمیز باشد.ا
تمامی ذرات چسبناك باید از روی سطوح زدوده و هر گونه 

برآمدگی باید صاف شود.ا 
خمیر سیمان را در یک ظرف تمیز به هم بزنید.ا

به منظور یکدست شدن مالت مواد را از قبل پیمانه کنید.ا

اختالط

مخلوط Sika®-4a و آب را درون یک ظرف ریخته و تا سفت 
به  را  مواد  این  می کنیم.  اضافه  سیمان  آن  به  مایع  شدن 

خوبی با یکدیگر مخلوط می کنیم تا به شکل خمیر درآید.ل
نسبت مایع به سیمان باید 1:3 باشد (یعنی 1 قسمت مایع 
آن  از  فوراً  مواد  شدن  مخلوط  از  پس  سیمان).  قسمت   3 و 
استفاده کنید. اگر مالت را سریع استفاده نکنید باید آن را 

دور بریزید.ل

1. بتن: باید زبر و تمیز شود.ا
سنگ: باید تمیز و عاری از ذرات چسبناك باشد.

2. نشت باید در چندین نقطه متوقف شود.ا
3. آب بندی ابتدایی باید با استفاده از خمیر سیمان محصول                 

Sika -4aانجام شود.ا
داده  جای   Sika®-4a سیمان  خمیر  در  پالستیکی  لوله   .4

می شود.ا
5. آب از طریق لوله پالستیکی خارج می شود.ا 

سطح  روی  بر    Sika -1 render پوشش از  مرحله  دو  در   .6
شده  استفاده  آب بند  آن  روی  بر  که  سطحی  و  شده   سخت 

است استفاده کنید (1 تا 2 الیه) بتن پاشی شود.ا
7. پس از برداشتن لوله پالستیکی، سوراخ های تخلیه را با 

استفاده از Sika-2 یا  Sika® -4a بپوشانید .
الیه  یک  Sika®-1(یا  از  استفاده  با  باید  نهایی  پوشش   .8

بتن پاشی) انجام شود.ا
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به  دسترسی  و  نگهداری  ایمن،  نقل  و  حمل  از  اطالع  برای 
ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی،  محصوالت 
سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل  بروشورها 

موارد مراجعه کنند.ل

اطالعات و به ویژه پیشنهادات مربوط به نحوه استفاده محصوالت 
سیکا بر اساس دانش به روز تجربیات تولید و شرایط نگهداری 
در حالت نرمال ارئه شده اند. در عمل هیچگونه تضمینی نسبت 
شرکت  تایید  مورد  موارد  از  غیر  به  محصول  از  استفاده  به 
سیکا وجود نداشته و اطالعات مندرج در این برگه تحت شرایط 
آزمایش شده مذکور قابل استفاده می باشد. مصرف کننده می 
بایست همواره جهت کسب اطالعات به روز به برگه اطالعات فنی 
مورد تایید شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید 

تناسب محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت
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