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ריצופים, אריחים וחיפויים, זקוקים 

לטיפול מניעתי כדי למנוע רטיבות, 

כתוצאה משיטת הבנייה והאיטום 

הנהוגה בישראל.

כאן נכנסה לתמונה חברת וינקלר-

WINKLER, חברה איטלקית הפועלת 

ממילאנו, המפתחת ומייצרת פתרונות 

וחומרי איטום ושיקום מבוססי מים 

ללא פריימר וללא אשפרה ידידותיים 

לחלוטין לסביבה.

מדובר בחברה שנוסדה במילאנו 

איטליה לפני למעלה מ-3 עשורים, 

המפתחת חומרי איטום מיוחדים, 

ופתרונות איטום ושיקום שונים תוך 

התבוננות בצרכי הלקוח מזווית ראייה 

אחרת. 

בעידן שבו העולם משתנה ודורש 

שימוש בחומרים ירוקים ידידותיים 

לסביבה, והדרישות העולמיות לאיכות 

הסביבה הולכות וגוברות, החליטה 

החברה להפסיק לייצר חומרי איטום 

המבוססים על הממיסים הרעילים. 

החלטה זו הובילה אותה להפוך לאחת 

מהיצרניות האירופאיות להן יש 

טכנולוגיות מתקדמות ביותר כגון 

ממברנות איטום נוזליות, ציפויי 

מגן, דבקים, מוצרים מיוחדים על 

בסיס מלט, וחומרי בנייה מתקדמים 

אחרים.

הטכנולוגיה האיטלקית בישראל
יכולותיה הטכנולוגיות של חברת WINKLER הופכים אותה למובילה בפיתוח מוצרי איטום ושיקום של אריחים, 

מרצפות וגגות שטוחים. לפני 5 שנים הגיעה לישראל מוצר מתקדם לטיפול באיטום מקלחות, מרפסות וגגות 
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מתקדם ואוטם 
אחד הפיתוחים המתקדמים של החברה מהדור האחרון, 

המשווק בישראל כבר 5 שנים, נועד לטיפול במקלחות מרוצפות 

פעילות, מרפסות מרוצפות ובגגות מרוצפים, באמצעות  חומר 

.SKERMO TERRAZZA ששמו

מקלחות, מרפסות וגגות שטוחים ומרוצפים מהווים נקודות 

תורפה במבנה ומאוד פגיעים: האויב העיקרי שלהם הוא ספיגת 

המים ברובה או בריצוף. המים שנספגים מחלחלים ופוגעים 

בשכבת האיטום שעל הבטון, מתפשטים ויוצרים התנפחויות מעל 

הפאנלים, תופעה המכונה עליה קפילארית, בעגה המקצועית, או 

לחילופין חודרים לקומה שמתחת.

הטיפול באמצעות השיטות המסורתיות חייב עד לפני חמש 

שנים פירוק הריצוף הקיים וטיפול במערכת האיטום, ככל שהדבר 

נגע לחדירות מים לקומה שמתחת, אך למעשה לא היה מה שימנע 

את המשך ספיגת המים אל מתחת לריצוף והקילופים.

מריחת ציפויים על המשטחים המרוצפים בעייתית כיוון שאדי 

המים הכלואים מתחת לחיפוי מתאדים ומתפשטים ולמעשה 

מפרקים ציפויים, ולכן ניתן ליישם על משטחים כאלה רק חומרים 

נושמים שיאפשרו לאדי המים לצאת.
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מחזיר למשטחים המרוצפים הקיימים את האטימות המוחלטת 

שלהם, מגן עליהם מפני חדירת המים ומאפשר מעבר אוויר ואדי מים 

כלואים - כל זאת מבלי לפגוע במראה החיצוני של המשטח המרוצף 

ומבלי שיהיה צורך לפרק את הריצוף.

המוצר תוכנן במטרה לטפל באיטום מקלחות, מרפסות וגגות 

שטוחים ואף ספי חלון שסובלים מבעיות של חדירת מים. 

הוא מבוסס על תרכובת נטולת ממיסים ועם 100% חומר פעיל, והוא 

מוצר מגן ודוחה מים ששורד לאורך זמן-לפחות 10 שנים. ניתן ליישם 

אותו על ריצוף כגון קרמיקה, אבן חול, חרסינה והוא מסוגל לבלום את 

חדירת מי הגשם דרך אזורים נקבוביים או פגומים. המוצר אינו משפיע 

על מעבר האוויר ועל המראה החיצוני של המשטחים המטופלים-

איננו משנה את המרקם, הגוון או צורת המשטח עליו הוא מיושם.

וכאמור, מאפשר לאדי המים הכלואים לצאת. בנוסף, מניעת חדירת 

המים גם מונעת היווצרות עובש, טחב, אצות, חזזיות וחיידקים.

יתרון חשוב נוסף הוא שהוא איננו מושפע משמש.

ההכנות לקראת מריחתו פשוטות: יש לנקות את המשטח כדי 

להסיר ממנו חלקים שבורים וחומרים אחרים, העלולים למנוע מהמוצר 

להיתפס למשטח. יש למלא ולתקן בעזרת ֶמרק )"רובה"( גמיש, גם 

את החריצים הפגומים שבין האריחים.  מריחת החומר מתבצעת 

בעזרת או מברשת צבעים על משטח יבש או קצת לח. יש להקפיד 

למרוח את כל המשטח ובמקרה של מקלחת- גם את הקירות 

המרוצפים. לאחר 15 דקות מהיישום אפשר להסיר את החומר 

העודף-מה שלא נספג במשטח או לא התנדף, בעזרת מטלית נקייה. 

ניתן לדרוך שוב על המשטח לאחר 18 שעות מרגע היישום. המוצר 

אינו פוגם במראה ואינו משנה אותו. 

***

חברת WINKLER פועלת גם בישראל והיא מוכרת בשם "וינקלר 

 WINKLER ישראל". החברה הישראלית מעבירה את הידע של חברת

למהנדסים, הנדסאים, טכנאים, אדריכלים, חברות בנייה, מהמובילות 

במשק, יועצי איטום, מנהלי פרויקטים, קבלנים ולקוחות פרטיים 

ועובדת עם מחלקות הבדק של חברות הבנייה הגדולות בישראל.

"וינקלר ישראל" היא גם ספק מאושר של משרד הבטחון.
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