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תיאור
איטום מגן מסילוקסאן ,על בסיס מים ,ידידותי לסביבה .אינו יוצר פילם ואינו מכיל סולבנטים.
פותח במעבדות המחקר ופיתוח של .WINKLER

תחומי יישום
טיפול מגן ואוטם ,עמיד בפני השפעות מזג האוויר וגשמים עבור כל סוגי חומרי הבנייה
הנקבוביים והסופגים (לבנים ,גבס ,אבן טבעית ,טיח ,בטון ,בטון יצוק) .המוצר המיושם מונע
חדירת מי גשם דרך המבנים.
 SKERMO 2פועל באמצעות הספגה ואינו יוצר פילם ,אינו פוגע בכושר המעבר של המבנים
המטופלים ,ובשילוב עם פעולת האיטום שלו ,מונע יצירת תפרחות בטון ומונע מפרקים
ביולוגים כגון עובש ,טחב ,אצות ,חזזית וחיידקים המהווים בעיה חמורה בעמידות ובבריאות
המבנים.
המוצר מגן על מבנים מטופלים מפני התיישנות והתפוררות בעקבות מחזורי קפיאה
והפשרה.
היישום של  SKERMO 2אינו משנה את הצבע המקורי של המשטח ואינו משנה את המראה
או הגוון גם בזמן גשמים.
המשטחים המטופלים עם  ,SKERMO 2הודות לתכונותיו הדוחות לכלוך ,מוגנים מהצמדות
של אבק ,פיח וזיהום אוויר באופן כללי.

הכנת פני השטח
יש לנקות את התשתית ביסודיות להסרת לכלוך ,אבק וחומרים משוחררים ,וכן כל צורה של
שמן או גריז וחומרים זרים או חומרים עמידים להדבקה .יש ליישם על משטח יבש.

אזהרה
אין להוסיף צמנט או כל תוסף אחר.
אין להשתמש אם המיכל פגום.
אין להוסיף מים.

יישום
המוצר מוכן לשימוש וניתן ליישום בריסוס ,מברשת או אמצעי יישום דומה אחר .כושר
החדירה ,ההגנה והאיטום משתפרים מאוד עם הוספת שכבות נוספות "רטוב על רטוב" של
.SKERMO 2

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו .עם זאת ,אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש ,אזור העבודה ,היישום של
המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים .אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון
במוצר ,ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד .במקרה של ספק ,יש לערוך בדיקות ראשוניות WINKLER S.r.l .שומרת את
הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש .הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.
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אזהרה
יש ליישם את המוצר בתנאים המבטיחים ייבוש מלא בזמן המהיר ביותר שניתן .לכן ,אין
ליישם על משטחים קפואים או אם צפויים משקעים ,גשם ,ערפל או קרה.
יש לבצע בדיקה ראשונית לפני היישום על שטח קטן מהמשטח על מנת לוודא את יציבות
הצבע.
אין ליישם אם קיימת תעבית על המבנה.
יש להמתין  90לפני יישום של תערובות מלט עליונות.

צריכה
 944-644גרם למ"ר ,בהתאם ליכולת הספיגה של התשתית.

אריזה
בקבוקים  2ק"ג
מיכלים  94 – 24 – 5ק"ג

אחסון
ניתן לאחסן את המוצר באריזה תקינה למשך  29חודשים.
יש לאחסן בטמפרטורות בין +5°Cעד . +35°C

הוראות בטיחות
אמצעי זהירות
למידע על בטיחות ,יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר (הכולל נתונים לגבי
רעילות ,נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר) הערוך בהתאם לתקנות התקפות.

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.
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מאפיינים טכניים (ערכים ממוצעים)
מאפייני המוצר
צבע המוצר באריזה
צבע המוצר בעת היישום
מצב צבירה
משקל סגולי
נקודת התלקחות

לבן
שקוף
נוזל
4.225
עמיד לאש

pH
( VOCגרם לליטר)

5.5
5.5

המוצר עומד בחוק .2003/53/CE
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