
 מאפייני המוצר
WINCOLLA רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים, ללא סולבנטים, עם מילוי מיוחד  -הוא מלט נצמד דו

חקר תיקסוטרופי המאפשר יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. פותח  במעבדות המ
 . WINKLERפיתוח של הו

 
 תחומי יישום 
WINCOLLA  גבוהות. נצמד מבנית לחומרים כגון בטון, מלט, אבן   הדבקהבעל חוזק מכני ויכולות

מתאים לפילוס משטחים ולדיוס בטון   WINCOLLAטבעית, מתכת, עץ, פלדה, צמנט, לבנים ועוד. 
 פגוע.   

כתפר בנייה בין בטון ישן וחדש. הוא מאפשר הצמדות למשטחים   WINCOLLA -ניתן להשתמש ב
הן כחומר   WINCOLLA -ניתן להשתמש ב. Beton Plaquèחלקים מאוד וניתן ליישום בטכניקת 

 איטום והן כחומר הדבקה. 
 
 

 הכנת פני השטח 
המשטחים צריכים להיות יבשים ונקיים מאבק, חלקים מתפוררים, חומרים זרים, חומרים נגד  

צמדה. ליישומים על משטחי מתכת, יש לסלק שאריות חלודה, גריז ושמן באופן מכני )סילון חול או  ה
 מברשת תיל(. 

 
 

 אזהרות 
 אין צורך בתוספים.

 אין להשתמש אם המיכל פגום.
 אין להוסיף מים או סולבנטים. 

 .+5°C -בטמפרטורות מתחת ל WINCOLLAאין ליישם 
 ם למקור חום ישיר. יש למנוע חשיפת הרכיבים המעורבבי

 על מנת למנוע שינויים במוצר, אין לערבב מנות חלקיות. 
 .30°C+ עד  5°C+יש ליישם את המוצר בטמפרטורות בין 

 
 

 יישום 
אחיד. כאשר מערבבים מכנית, יש   גווןיש לשפוך את רכיב ב' לתוך רכיב א' ולערבב היטב עד לקבלת 

סל"ד(, ולהמתין עשר דקות לפני היישום. לעבודות הדבקה, יש   600לערבב במהירות נמוכה )עד 
 שעות לפחות.   18למשך יחד על האלמנטים    וללחוץליישם את המוצר  

 
 : עבור יציקה WINCOLLAיישום 

. יש ליישם את המוצר עם מברשת, פני השטח צריכים להיות נקיים, ללא אבק, שמן, או לחות טבעית
(  20°Cדקות לפחות ולא יותר משעתיים ) 15רולר או כף מריחה, וליישם את המלט/ בטון לאחר 

 מהיישום.  
 
 

 צריכה  
 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.  1.6

 ק"ג למ"ר. 0.6 – 0.5עבור יציקה: 
 
 

WINCOLLA A+B  

 בתעודת המשלוח קוד פריט: 
 

 2.3.2021: התאריך הוצא
 

 3מתוך  1עמוד 
 

 05מהדורה מס' 
04 



 אריזה
 ק"ג.  1.5  -רכיב א' 
 ק"ג.  1.5  -רכיב ב' 

 יחידות חלק ב'.( 6יחידות חלק א' +  6)ארגז של 
 

 ק"ג. 5  -רכיב א' 
 ק"ג. 5  -רכיב ב' 

 
 

 אחסון 
. יש לאחסן  חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה המקורית לפני פתיחתה 24 -חיי המדף של המוצר 

 .35°C+עד  5°C+בטמפרטורות בין 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות בטיחות 
 

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

 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  

 קבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.  ביותר ל 
 

 
  



 נתונים טכניים )ערכים ממוצעים( 
 לשימוש מקצועי 
 נתוני המוצר  

 
 משחה : מראה

 אפור בהיר צבע רכיב א': 

 אפור כהה  צבע רכיב ב': 

 אפור   צבע א' + ב':

 1:1 יחס ערבוב: 

 1.55-1.6 )גרם לסמ"ק(: 20°C -צפיפות ב

 100 תכולת חומר יבש )%(:

 40,000 (:A +B)תערובת  Brookfield צמיגות 

 שעות 20°C: 4:30 -זמן ייבוש ראשוני ב

 שעות 20°C: 5:00 -זמן ייבוש סופי ב

 זמן עבודה: 
+10°C 

20°C+ 
30°C+ 

 
 שעות 3:30
 שעות 2:30
 שעות 1:15

 ימים 7 התקשות מלאה: 

 .100°C+עד   30°C-בין  : תפעוליותטמפרטורות 

 

 
 
 
 
 

 .EC/2003/53  דירקטיבההמוצר עומד בדרישות  
 

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

 


