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תנאי מכיוון ש ניתנות ללא כל אחריות,ההמלצות וההצעות למיטב ידעתנו. עם זאת, ומדויק הזה נכון  הנתונים הטכניים ןבגיליוהמידע 
העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן 

 מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת. 
 

 ת שלנו. במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכני

 

 UEעומד בתקן 

EN 13888 

CG2 
 צמנט לדליפות מלט 

 תיאור
תנועה ל המיועדותעל רצפות גם וך ליישום נמלאיטום בעלת מודול אלסטי רכיבית -חד רובה

  .WINKLERכבדה, פותחה במעבדות המחקר ופיתוח של 
 

 יישום תחומי
, וכן בין לרצפות תחת תנועה כבדה אפילולאיטום דליפות ברצפות, מתאים משמש המוצר 

. עמיד לדטרגנטים שכיחים ולרוב התמיסות הבסיסיות מ"מ 0-2אריחים במרווח 
 האגרסיביות. ניתן לשימוש בתוך או מחוץ למבנים. 

 

 הכנת פני השטח
יש המילוי  בעתיך והם מקובעים היטב. לפני המילוי יש לוודא שהאריחים הותקנו כמו שצר

שהוא לפני  מוצרהעודפי את להתחשב בזמן ההמתנה של חומר ההצמדה הנבחר. נקה מייד 
 . מתקשה

 

 המלצות
 אין צורך בתוספים או מלט. 

 אין להשתמש כאשר המיכל פגום. 
 אין להוסיף מים כאשר התערובת מתחילה להתקשות. 
 אין ליישם על משטחים שטופלו עם אספלט או ביטומן. 

 
 יישום

יש לנקות את אזור הדליפות, ליבש ללא גושים.  ת הומוגניתבלערבב היטב לקבלת תערויש 
 לקים מתפוררים. ניתן ליישום עם כף מריחה. ולסלק ח

 

 אזהרות
 התפשטותמ"מ, או למילוי תפרי  2 -אין להשתמש במוצר לסתימת חורים הגדולים מ

 בין במשטחים שאינם יבשים לחלוטין או שיש עליהם מים עומדים. יש ליישם בטמפרטורות
+5°C   35°+ עדC. 

 
  צריכה

 למ"ר.גרם  150-250
 

 אריזה
 ק"ג. 5-25שקים 

 

 אחסון
יש . שיםחוד 12 -המקורית שלא נפתחה  תוכאשר הוא מאוחסן באריז המוצרחיי המדף של 

 .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין  לאחסן 
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 ת שלנו. במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכני

 

 

 הוראות בטיחות
 

 אמצעי זהירות
הערוך בהתאם  נתוני הבטיחות העדכני ביותר לגיליוןבטיחות, יש לפנות תקני על  למידע

 .זיקליים ונתונים אחרים על המוצרינתונים לגבי רעילות, נתונים פ כוללהתקפות ו לתקנות
 

 איכות הסביבה
לקבלת מידע נוסף על . לאתרים מתאימיםאו את המכלים הריקים /להשליך את המוצר ו יש

 ליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר. ייש לפנות לגסילוק המוצר 
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 ת שלנו. במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכני

 

 ()ערכים ממוצעיםטכניים  נתונים

 
WINSTUCCO FLEX  עומד בתקןEN 13888  מלט צמנט לסתימת דליפות( ובדרישות(

 .CG2 :WATER-REPELLENT EFFECTהמינימליות בסיווג 
 

 
 המוצר לאנשי מקצוע

 נתוני המוצר

 

 אבקה :מצב צבירה

 אפור/  לבן צבע:

 20% :מים לערבוב

 1660 )ק"ג למ"ק( EN 1015/6תערובת נפח מאסה 

 EN 13501-1: A1))תגובת אש 

 0.70 W/mk (:EN 1745( )λמוליכות תרמית )

 טובה עמידות לרטיבות:

 טובה עמידות להתיישנות:

 טובה :לנתרן כלוריעמידות 

 EN 13888 -עומד ב :יום 28עמידות לדחיסה לאחר 

  

 38245090 קוד מכס

 
 

 .CE Directive/2003/53 המוצר עומד בדרישות
 
 
 


