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הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של   ןבגיליוהמידע 
ש לא  כל אחריות על שימו  לוקחיםראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו והמוצר בהתאם לה

  WINKLER S.r.l. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. בלבד קווים מנחיםניתנו כהיישום  במוצר, ההמלצות כאן לגבינכון 

הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה   תגיליונושומרת את הזכות לשנות ולעדכן את  
 העדכנית ביותר.  

 
 

 תיאור 
על בסיס נגזרות אורגניות של סיליקון ללא סולבנטים, פותח על ידי   חומר איטום חודר 
  .WINKLERפיתוח של המעבדות המחקר ו

 

 תחומי יישום 
 

SKERMO TERRAZZE המולקולרי הנמוך שלוחומרים פעילים. המשקל  100% כולל  
 שנים(.   10בטיח עמידות גבוהה לאורך זמן )לפחות מו  התשתיתרה עמוקה לתוך י מאפשר חד

SKERMO TERRAZZE   מיועד לשימוש ביישומים אנכיים ואופקיים במקומות הדורשים
 טיפול דוחה מים לאורך זמן.  

, אריחי חרס, טרקוטה, לבנים, גבס, מלט  קרמיקהמתאים ליישום על תשתיות כגון: רצוף 
וקירות בטון. מתאים ליישומים במרפסות או משטחי חוץ מרוצפים, בטון ארכיטקטוני חשוף או  

בסיסי, מתאימה   pH-תכונתו הייחודית של יציבות בעבודות לבנים, מבני בטון שונים וכדומה. 
 ברזל החיזוק בקורוזיה  וכך מונע  גם ליישומים באזורים ימיים, שכן הוא מונע חדירת כלורידים

 . הפשרה-ופיצול פני השטח בעקבות חשיפה למלחים או מחזורי קפיאה
עולתו  פ  יוצר פילם על גבי המצע המטופל ומשאיר אותו נושם כפי שהיה לפני היישום. אינו
הפוגעים בצורה חיידקים ו חות בטון, טחב, אצות, חזזיתהמים מונעת הופעת תפר  תדוח

 ות העבודה ובתקינות המבנים.  חמורה בעמיד
אינו משנה את הגוון המקורי של פני השטח. הגוון אינו   SKERMO TERRAZZEהיישום של 

 .  ואינו נראה רטוב משתנה גם בגשמים
SKERMO TERRAZZE   מגן על המשטחים המטופלים מפני אבק, פיח וזיהום אוויר באופן

 כללי. 
 
 

 הכנת פני השטח 
או מתפוררים, וכל   ם חופשייםיחלק לכלוך, אבק, יש לנקות את התשתית ביסודיות להסרת 

יש לתקן  . נייטרליחים באמצעות דטרגנט י. יש לנקות כתמים על הארצורה של שמן או גריז
או מ"מ(  2 -)עבור רוחב קטן מ. WINSTUCCO FLEX THINבמלט על ידי  פגמים

WINSTUCCO FLEX MEDIUM  יש ליישם על משטח מ"מ(.  12 -מ"מ ל  2)עבור רוחב בין
 ת אך לא רטוב.  קציבש או לח במ

 

 
 אזהרות 

 אין להוסיף מים או תוספים אחרים. 
 אין להשתמש אם האריזה ניזוקה. 

 

 
 יישום 

כל פני השטח  עלבאמצעות רולר או מברשת לדבק  SKERMO TERRAZZEיש ליישם 
דקות לאחר היישום, יש  15-, יש לשים לב להרטיב היטב את הטיח ברווחים. כוצףהמר 
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שעות   18יש להגן מפני מים למשך להסיר את שאריות המוצר באמצעות מטלית נקייה.  
הטיפול עם  לאחר שעות  18 ניתן ללכת שוב על פני השטחלפחות לאחר יישום המוצר. 

SKERMO TERRAZZE . 
 

 
 עצות

ליישם  בזמן הקצר ביותר שניתן. לכן, אין התקשות יש ליישם את המוצר בתנאים המאפשרים 
מו כאשר יש חשש למזג אוויר  שבלילה ואין ליי מועדים לקרהאותו על משטחים קפואים או 

 ישירה.  UVגשום, או על משטחים החשופים לקרינת 
קטן    אזור מומלץ תמיד לבצע בדיקה של המוצר על יישום בקנה מידה מלא, לפני ה

שעות לאחר   18-יציבות הצבע. יש להגן על התשתית ממים כאת מהתשתית, כדי לוודא 
 . 35°+ עד  5°C+היישום. יש ליישם בטמפרטורות בין 

 

 
   צריכה

 . מ"ר לליטר  15על משטחים מרוצפים 
 . מ"ר לליטר  5על קירות בטון 

 

 
 אריזה
 . ליטר  1 בקבוק 

 . ליטר  5דלי 
 

 אחסון 
  שלמה ותקינה. יש לאחסן חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה  18 -המוצר חיי המדף של 

 .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין 
 
 

 הוראות בטיחות 
 אמצעי זהירות

נתונים לגבי   )הכולל נתוני הבטיחות העדכני ביותר  לגיליוןעל בטיחות, יש לפנות   למידע 
 .  התקפות הערוך בהתאם לתקנות (רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר 

 

 איכות הסביבה
ליון נתוני הבטיחות  יאו את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לג/אין להשליך את המוצר ו

 המוצר.  העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק 
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 מאפיינים טכניים )ערכים ממוצעים( 
 

 נע בין חסר צבע לצהוב קש  צבע באריזה 

 שקוף  צבע לאחר ייבוש 

 נוזל מצב צבירה 

 גרם לסמ"ק  20°C 0.89 -ב צפיפות

pH 7.5 
 

 לשימוש מקצועי בלבד
 

 . CE Directive/2003/53המוצר עומד בדרישות  


