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برگه اطالعات فنی محصول
SikaTop®Seal-107

مالت رطوبت گیر آب  بند دوغاب سیمانی

ویژگی ها / مزایا
SikaTop ® Seal-107 یک پلیمر اصالح شده دو جزئی و مالت 
آب بند دارای خواص سیمانی محسوب می شود. این محصول 
از یک پلیمر مایع و یک ماده پایه سیمانی تشکیل شده که 
ترکیب این دو با هم یک افزودنی ویژه را به وجود می آورد.

این   ■ از  می توان  راحتی  به  نازك  ماله  یا  برس  کمک  با 
محصول استفاده کرد.

نیازی به آب وجود ندارد.  ■

دارند   ■ معینی  وزن  که  بسته هایی  در  محصول  این 
بسته بندی شده است.

بر   ■ را  محصول  این  می توان  اسپری  یا  دستی  صورت  به 
روی سطح به کار برد.

مخلوط کردن آن آسان و سریع است.  ■

چسبندگی خوبی دارد.  ■

محافظت   ■ کربن)کربناسیون(  با  واکنش  برابر  در  بتن  از 
می کند.

در برابر فوالد و آهن خورنده نمی باشد.  ■

دارای خاصیت کشسانی.  ■

افقی   ■ و  عمودی  سطوح  روی  بر  آن  از  دفعات  به  می توان 
استفاده کرد.

 تایید شده برای مجاورت با آب آشامیدنی  ■

SikaTop ® Seal-107در موارد زیر مورد استفاده     قرار  
می گیرد:ر

بتن،   ■ رطوبت گیری  و  خارجی  و  داخلی  آب بندی 
اندودکاری سیمانی، آجرکاری و بلوك بندی

تاثیرات   ■ برابر  در  بتنی  ساختمان های  از  محافظت 
نمک های یخ زدا و بروز پدیده انجماد 

و   ■ ساخت  در  زیرزمین  دیوارهای  مستحکم  آب بندی 
سازهای جدید یا مرمت ساختمان های قدیم

بتونه کاری منافذ/ سوراخ ها  ■

آب   ■ فشار  معرض  در  )که  انبارها  و  زیرزمین  آب بندی 
قرار ندارند(ر

که   ■ بتنی  سازه های  در  مویی  ترك های  ظریف  درزگیری 
جابجا نمی شوند..

 تسطیح دوغاب در تعمیر بتن  ■

کاربردها

تاییدیه ها/استانداردها
دارای گواهینامه شماره 3174/ 95 بریتانیا می باشد.

استاندارد اساس  بر  شرب  آب  با  تماس  برای  شده  تایید 
BS6920 دانشکده داروسازی

تایید شده توسط دانشگاه فنی استانبول برای تماس با آب 
شرب

محیط  مهندسی  دپارتمان  عمران،  مهندس  دانشکده 
زیست)نوامبر2000(

توضیح محصول
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به شکل مالت است که به راحتی با برس یا ماله می توان از آن استفاده کرد.
جزء A)رزین(: مایع سفید  رنگ

جزء B )هاردنر(: پودر خاکستری
مخلوط جزء A و B : سیمان خاکستری

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی)دانسیته(ز

اگر در بسته بندی اصلی خود باشد می توان آن را حداقل تا 6 ماه پس از تاریخ 
قسمت  شود.  نگهداری  خنک  و  خشک  جای  در  باید  ماده  نگهداشت.این  تولید 

مایع این محصول را باید از یخ زدگی محافظت کرد.

پودر: حدود 1/36 کیلوگرم بر لیتر
دانسیته مالت تازه: حدود 2 کیلوگرم بر لیتر

حداقل 0.75 میلی متر/ حداکثر 1.5 میلی متر

حداقل 8 و حداکثر 30 درجه سانتی گراد

حداقل 8 و حداکثر 30 درجه سانتی گراد

حدود 30 دقیقه در 20 درجه سانتی گراد

ضخامت الیه

دمای سطح

دمای محیط

عمر کاربری

میزان مصرف

اطالعات اجرا

ضخامت  نیز  و  سطح  ظاهری  وضع  و  سفتی  به  محصول  این  از  استفاده  میزان 
الیه ای که کشیده خواهد شد بستگی دارد.ر

برای مثال: 2 کیلوگرم بر مترمربع )به استثنای مواردی که سطح تمیز نبوده و یا 
دارای منافذ است(ر.

با یک بسته 25 کیلوگرمی از محصول می توان 12.5 لیتر مالت درست کرد.

نوع و رنگ

مجموع)A+B( :ن25 کیلوگرمبسته بندی
جزA  : سطل 5 کیلو گرمی

جزB  : کیسه 20 کیلو گرمی

اطالعات محصول

جزءA: پلیمر و افزودنی مایعپایه شیمیایی
جزءB: سیمان پورتلند، مصالح دانه ای و افزودنی های ویژه
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دستور العمل اجرا

به عنوان دوغاب: جزءA : جزء Bر=1 به 4 )نسب به وزن اجزا(
ر

به عنوان مالت: جزءA : جزء Bر=1 به 4.5)نسب به وزن اجزا(ر

سطح را باید تمیز و بدون آلودگی، و عاری از ذرات معلق در 
هوا، حباب سیمان و چربی و روغن باشد. 

نیروی کششی )چسبندگی( بتن  باید بیش از 1.0نیوتن بر 
میلی متر مربع باشد.

موارد کلی:ر

مانند  مناسب  مکانیکی  ابزار  از  استفاده  با  باید  را  سطح 
و  آب  پاشیدن  سوزنی،  تفنگ  باال،  فشار  با  آب  از  استفاده 
نیز سند بالست تمیز کرد. قبل از استفاده سطح باید خیس 

و سپس خشک شده باشد.ر

به منظور پرکردن منافذ / سوراخ ها:ر

باید تمامی آلودگی های سطح را پاك کرد.

به عنوان یک مالت تسطیح کننده:ذ

مانند  مکانیکی،  ابزار  از  استفاده  با  را  سطوح  کلیه 
که  شوید  مطمئن  یا  و  کنید  تسطیح  و  تمیز  سمباده کشی، 
تمامی آلودگی ها و پوشش های قبلی پاك شده اند و منافذ 
حداکثر  از  استفاده  منظور  به  هستند.  کردن  پر  آماده 

مقاومت پیوستگی سطح باید تمیز باشد.

تقریباً 3 دقیقه

SikaTop ® Seal-107  را باید با استفاده از یک ابزار مکانیکی 
در  دور   500 )حداکثر  پره ای  مخلوط  کن  یا  همزن  مانند 
دقیقه( به خوبی مخلوط کرد. همزن عادی بتن برای این کار 

مناسب نمی باشد.

تمیز،  آب  با  فوراً  استفاده  از  پس  را  لوازم  و  ابزار  کلیه 
ابزار  از  استفاده  با  می توان  را  شده  سخت  مواد  بشویید. 

مکانیکی زدود

آرامی  به  را  سطح  شد،  ساعت   24 از  بیش  انتظار  زمان  اگر 
پاك کنید.

و  آسترها  از  استفاده  با  می توان  را    SikaTop ® Seal-107
پوشش های با پایه حالل، به دفعات بر روی سطوح کشید.

به  دوم  بار  برای  را    SikaTop ® Seal-107که این  از  قبل 
عنوان پوشش به کار برید، باید برای عمل آوری آن به مدت 

7 روز صبر کنید.

اختالط

ابزار اختالط

کیفیت سطح

آماده سازی سطح

زمان اختالط

تمیز کردن ابزار

زمان انتظار برای الیه ی بعدی

ر12 ساعت ر10 درجه سانتی گراد

ر6 ساعت ر20 درجه سانتی گراد

ر3 ساعت ر30 درجه سانتی گراد

روش اجرا
جزء A را قبل از استفاده تکان دهید. تقریباً نیمی از محتوای 
که  طور  همین  و  بریزید  مخلوط  ظرف  درون  را   A جزء بسته 
مخلوط را هم می زنید، جزء B را به آن بیافزایید. باقیمانده 
محتوی جزء A را به مخلوط اضافه کنید و آن قدر مخلوط را 
هم بزنید تا یک ماده یکدست و بدون حباب به دست آید. 

قبل از استفاده سطح باید با آب اشباع شده باشد.ر

به عنوان دوغاب:SikaTop ® Seal-107 را می توان با استفاده 
از روش مکانیکی، اسپری، به صورت دستی و یا یک برس 
مورد  مانند  کار  روش  ریخت.  سطح  روی  بر  سفت  و  خشک 

قبل می باشد.ر

هنگامی که برای بار دوم ازSikaTop ® Seal-107  بر روی یک 
سطح استفاده می شود باید صبر کرد تا پوششی که بار اول 
ریخته شده بود خشک شود، سپس با استفاده از یک برس 

در همان مسیر پوشش بعدی ریخته  شود.ر

به عنوان مالت: هنگامی کهSikaTop ® Seal-107 با استفاده 
پرداخت کاری  )در  می شود  ریخته  سطح  روی  بر  ماله  یک  از 
مقدار  از  کمتر  درصد   10 باید   Aجزء مقدار  نرم(  سطح  یک 
از  دوم  پوشش   .)4.5 Bر:  جزء  و   1 Aر:  )جزء  باشد  مذکور 
شدن  خشک  محض  به  را      SikaTop ® Seal-107 جنس
سطح پوشش اول به کار ببرید. به منظور پر کردن منافذ و 

سوراخ ها از ماله استفاده کنید.
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نکات / محدودیت ها

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.

ممکن  و  نبوده  تزیینی  محصول  یک     SikaTop ® Seal-107
است پس از باران و یا خیس شدن سطح نشانه هایی مبنی 
هیچ  به  کار  این  شود.  دیده  محصول  شده»  تیره  و  «تار  بر 
این  اگر  نمی دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  پوشش  خواص  وجه 
کرم  رنگ  از  می شود  توصیه  است  دید  معرض  در  پوشش 
مایل به سفید، که  از نظر زیبایی مناسب تر است استفاده 

شود

هرگز این محصول را در زیر نور شدید آفتاب یا در مقابل 
آماده  و  نرم  زیرکارهای  روی  بر  را  آن  ندهید.  قرار  باد 

بکشید. ضخامت الیه نباید زیاد باشد.ر

در  میلی متری   1.5 تا    2.0 ضخامت  به  دستیابی  منظور  به 
پوشش کاری  بار  دو  از  همیشه  گیری  رطوبت  یا  آب بندی 
استفاده کنید. در مکان هایی که در معرض شدید آب قرار 

دارند ممکن است به 3 بار پوشش کاری نیاز شود

در  شده اند  آب بندی  تازگی  به  که  سطوحی  قراردادن  از 
برابر باران و شرایط یخ زدگی جلوگیری کنید

مداوم  صورت  به  که  سطوحی  برای   SikaTop ® Seal-107
مورد استفاده قرار می گیرند نمی تواند یک پوشش کامل 
پرداخت کاری ازافزودنی  منظور  همین  به  شود.  محسوب 

SikaCem® 810و برای حفاظت سطوح ازSika® 1

SikaTop® Seal-107Sیا SikaLatex®Bonded screed استفاده 
کنید.

در آب بندی/ رطوبت گیری باید توجه شود که سطح پوشش 
یا  SikaDur®31 از  می توان  منظور  همین  به  نبیند.  صدمه 

SikaFlex®PRO-11 FC استفاده کرد.

صنعت  با  که  ابزارهایی  در  محصول  این  از  که  هنگامی 
باید کلیه  آشامیدنی در تماس هستند، استفاده می شود 
قوانین محلی مربوط به محصوالت سیکا در حوزه تماس این 

مواد با آب شرب نیز رعایت شود.

اساس اطالعات محصول

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

به برگه ي اطالعاتي محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

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

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

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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