
 תיאור 
בוטילי וציפוי בד לא ארוג המאפשר גמישות ועיוות המוצר. הצד הדביק   מסטיק סרט הדבקה על בסיס 

 פילם מתקלף. מוגן על ידי 
 

 
 תחומי יישום 

BC SEAL BAND קיר על תשתיות צמנט, לבנים, אזבסט צמנט,  -אידיאלי לאיטום תפרי רצפה
. WINKLERמתכת או רצפות אריחים לפני יישום מוצרי איטום נוזליים או צמנט ממגוון המוצרים של 

בקלות לפינות, ניקוזים, צנרת   ניתן להתאימוארוג מתאים עצמו לצורת התשתית, -הציפוי הלא
 . BC SEAL PADבשילוב עם   וכדומה, ניתן להשתמש בו

 

 הכנת פני השטח 
פני השטח חייבים להיות נקיים, יבשים וללא אבק, שמן, חומרים זרים או חומרים מונעי הדבקה. 

 BCלשיפור ההדבקה על תשתיות אבקתיות, לפני יישום  WINFIX CONCRETEמומלץ ליישם 
SEAL BAND . 

 
 אזהרות 

 אין להוסיף כל תוסף.  
 אם האריזה פגומה.  אין להשתמש במוצר 

 . UVאין לחשוף לקרני 

 
 יישום 

את הסרט על התשתית תוך מניעת יצירת בועות אוויר בין הבוטיל  להניחיש לקלף את הפילם המגן, 
ס"מ לפחות. לאיטום תשתיות העשויות לעבור   5והתשתית. עבור תפרים יש לבצע חפיפה של 

, המתאימה BC SEAL BANDהתפשטות משמעותית, מומלץ להשתמש בשיטת היישום של 
לעמידה במתחים אלה. לדוגמה, במקרה של חפיפה בן יריעות גליות, יש ליישם את שתי קצוות  

הסרט על חלקי היריעה המיועדים לחיבור, להשאיר את החלק המרכזי חופשי, וכך לצור מעין צורת  
 .40°C+ עד  5°C+"אומגה". יש ליישם בטמפרטורות בין 

 

 עצות
ומלץ לשקם פגמים במשטח, להדביק אריחים שהתרופפו ולבדוק אם קיימת לחות  לפני היישום מ

 סמויה כדי למנוע יצירת לחץ אדים. 
 אין להשתמש לפני מזג אוויר גשום או על משטחים רטובים. 

 שעות לאחר היישום. 24יש לכסות את המוצר למשך 

 
 אריזה

 מ' X 10מ"מ  80 –גליל לקופסא  1
 : צבע

 לבן  ארוג:  -בד לא
 אפור  בוטיל: 

 
 אחסון 

חודשים מתאריך הייצור כאשר הוא מאוחסן באריזה שלמה שלא   12המוצר ישמר יציב למשך 
 .35°C+ עד  5°C+נפתחה. יש לאחסן באזור מאוורר המוגן מלחות בטמפרטורות בין 

 

BC SEAL BAND 

 בתעודת המשלוח קוד פריט: 
 

 4.5.2021: התאריך הוצא
 

 2מתוך  1עמוד 
 

 06מהדורה מס' 
04 



 

 הוראות בטיחות 
 

 אמצעי זהירות
נות התקפות  למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר, הערוך בהתאם לתק 

 זיקליים ונתונים אחרים על המוצר.  יוכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פ
 

 איכות הסביבה
אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני  

 ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.  
 

 מאפיינים טכניים 
 

 פוליפרופילן  100% הפילם סוג  חומר

 גומי בוטילי  סוג התרכובת 

 גרם למ"ר  D 45 1012 50 מסה למ"ר 

 כן  דוחה מים 

 100%  תכולת מוצקים משקלית 

 5°C  ISO 7390 < 3 mm -בוטיל ב עמידות לנזילות 

 70°C  ISO 7390 < 3 mm -בוטיל ב

 אינו מתנתק 30°C D421313-תגובה ב 

שיטת לוח חם מנוקב   עמידות עיבור
D455256 

 אין עיבור

 MEL 052  > 4 N/cmעל פלדה  90°C -התקלפות ב

 ניוטון  ASTM D 2979 7.5 ( Probe Tackגשוש הדבקות )

 עובר EN 1928 איטום 

 EN 495-5 ≤ - 40°C כיפוף בטמפרטורה נמוכה 

 EN 1931 μ 26176 ± 30% מעבר אדים 

 EN 12691 Met. B ≥ 100 mm עמידות לפגיעה 

 N 130 ≥אורכי   EN 12310 עמידות לשבירה 

 N 125 ≥רוחבי 

מ"מ   50ל  N 145 ≥אורכי   EN 12311 חוזק מתיחה בשבירה 
≥100% 

מ"מ  50ל  N 105 ≥רוחבי 
≥100% 

 5°C < T < +40°C + טמפרטורת יישום  טמפרטורה 

 30°C < T < +80°C - עמיד לשבירה 

 
 EC/2003/53המוצר עומד בדרישות דירקטיבה 

 
 

, אזור העבודה והיישום של  ושהמידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימ
. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן  והם תלויים במספר גורמים  אינם תחת שליטתנו  המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום

 בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. 

WINKLER לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר ללא הודעה מראש. על הלקוחות  גיליונות הנתוניםאת   ולעדכן שומרת את הזכות לשנות. 

 
 
 


