
 
 UEעומד בתקן 

EN 13888 
ISO 13007 

CG2 W 
   לאיטוםצמנט  רובה 

 תיאור 
רכיבית לאיטום בעלת מודול אלסטי נמוך ליישום גם על רצפות המיועדות לתנועה כבדה,  -רובה חד

  .WINKLERפותחה במעבדות המחקר ופיתוח של 
 

 תחומי יישום 
המוצר משמש לאיטום דליפות ברצפות, מתאים אפילו לרצפות תחת תנועה כבדה, וכן בין אריחים 

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

 

 הכנת פני השטח 
לפני המילוי יש לוודא שהאריחים הותקנו כמו שצריך והם מקובעים היטב. בעת המילוי יש להתחשב  

 בזמן ההמתנה של חומר ההצמדה הנבחר. נקה מייד את עודפי המוצר לפני שהוא מתקשה. 
 

 המלצות
 ך בתוספים או מלט.  אין צור

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

 
 יישום 

יש לערבב היטב לקבלת תערובת הומוגנית ללא גושים. יש לנקות את אזור הדליפות, ליבש ולסלק  
 שום עם כף מריחה.  חלקים מתפוררים. ניתן ליי

 

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

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

 צריכה  

 גרם למ"ר. 150-250
 

 אריזה
 ק"ג.  5-25שקים 

 

 אחסון 
חודשים. יש לאחסן   12 -חיי המדף של המוצר כאשר הוא מאוחסן באריזתו המקורית שלא נפתחה 

 .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין 
 
 

  

 
WINSTUCCO FLEX 

THIN 

 בתעודת המשלוח קוד פריט: 
 

 20.30.09: התאריך הוצא
 

 3מתוך  1עמוד 
 

 06מהדורה מס' 
 



 הוראות בטיחות 
 

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

 נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר. התקפות וכולל 
 

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

 המוצר יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר. 

 

 )ערכים ממוצעים( נתונים טכניים 

WINSTUCCO FLEX  עומד בתקןEN 13888 ו-ISO 13007   )מלט צמנט לסתימת דליפות(
 .CG2 W :REDUCED WATER ABSORPTIONובדרישות המינימליות בסיווג 

 
 לשימוש מקצועי מוצר 

 

 תכונות פיזיקליות 
 אבקה  : מראה

 כהה/ אפור בהיר לבן / אפור  צבע:

 20% מים לערבוב: 

 1800 )ק"ג למ"ק(  EN 1015/6תערובת נפח מאסה 

 מוצר לאחר התקשות תכונות של 
 EN 13501-1 : A1)תגובת אש )

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

 טובה  עמידות לרטיבות:

 טובה  עמידות להתיישנות:

 טובה  עמידות לנתרן כלורי: 

 

 ( UNI EN 13888צר בשימוש )ביצועים של המו
 3≤ 2,000 mm ( EN12808-2עמידות לשחיקה )

  2N/mm≥ 2.5 ( EN12808-3לאחר אחסון יבש ) כפיפהחוזק 

  2N/mm≥ 2.5 ( EN12808-3הפשרה )-לאחר מחזורי קפיאה כפיפהחוזק 

  2N/mm≥ 15 ( EN12808-3לאחר אחסון יבש ) לחיצהחוזק 

  2N/mm≥ 15 ( EN12808-3הפשרה )-לאחר מחזורי קפיאה לחיצהחוזק 

 3.0 mm/m ≥ ( EN12808-4התכווצות )

 2 g ≥ ( EN12808-5דקות ) 30ספיגת מים מופחתת לאחר 

 5 g ≥ (EN12808-5דקות ) 240ספיגת מים מופחתת לאחר 

 
 

 
  



 VOCפליטת תרכובות אורגניות נדיפות, 
 

ריכוז מקסימלי מותר )מיקרון  פרמטר
 למ"ק(

 750 ≥ ימים  3( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 

 60 ≥ ימים 28( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 

 
 על פי תקנות  EUROFINSהבדיקות בוצעו על ידי  

 EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 ו - ASTM D5116-10  . 
 N.392-2018-00081401_G_ENדוח בדיקה 

 
 

 EC/2003/53המוצר עומד בדרישות דירקטיבה 
 

ין אנו  הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. א המידע בגיליון הנתונים  
 אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. 

WINKLER  שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר 


