
 

 
 

  



6.12.2012 
 

 לכל מאן דבעי, 
 

גינון לסדרה של נכסים ו מבניםתחזוקת  מספקת שירותי .World Landscape Incחברת 
 שנה.  25-מסחריים באזור המטרו של סאן דייגו מזה למעלה מ

, אחד מהלקוחות שלי החליט שהגיע הזמן לבצע שיקום משמעותי לאחד 2007בשנת 
מהמבנים שלו. הקיר בצד אחד של הבניין היה תת קרקעי, והוא דלף. עם הזמן הדליפות גדלו 

משרדים וחללי המחסנים במבנה. האיטום הסיכון רציני לעובש בתוך  והיוווהפכו לקבועות, 
 ניתן היה לעשות דבר מלבד להחליפו לגמרי.  שלא עד כדי כך,התפורר  הישן

מילוי בממוצע מתחת לאדמה מהבסיס ועד לרמת מטר  4-מטר ו 61הקיר היה באורך 
סילון חול ושטיפות הגענו לבטון החשוף ניקוי בהקרקע מאחוריו. לאחר חפירות, גירודים, 

מוצר מיוחד ים הגיע וביקש ממני להשתמש בעלבהחדש. לאחר מכן, הוהכנו אותו לאיטום 
. המוצר על בסיס מים SCUDO SYSTEMבאיטליה, בשם  WINKLERשיוצר על ידי 

. עלי למילוי הקרקעהגנה צורך בוללא  רוהמפרט דרש יישום בשכבה אחת, ללא פריימ
להשתמש בזה. לא יכולתי להאמין שזה יעמוד בפני הלחץ  חששתי מאודלהודות שבהתחלה 

רע מהחצץ וכל הקרקע תשפך בחזרה על קיר הבסיס. , והוא ינוקב, ויקשל מילוי הקרקע
יקח אחריות מלאה י, ואמר שזה מוצר חדשני מהדור החדש, והוא שהבעלים של הבניין התעק
שחשבתי.  יישמנו את המוצר בצורה קלה ומהירה הרבה יותר ממה על כל ההשלכות. בקיצור,
. התרשמתי שלמותמווהתוצאות היו  הצפהביצענו בדיקת החזרנו את מילוי הקרקע, 

מכל  יסודותלאיטום היא הפתרון הטוב ביותר  SCUDO SYSTEMר. עבורי, צמהמו

 סוג... נקודה. 
, והתרשמתי מהאיכות, שטח הכיסוי WINKLERשתמשנו במוצרים אחרים של המאז, 

 למשתמש ולסביבה.  תוהגישה הידידותי
 

ומעולם לא היסודות האלה על  SCUDO SYSTEMשנים מאז שיישמנו את  5 ונ.ב. עבר
 ברמת שיא. היו  תוהשיטפונומשקעים הכמות  2011דליפה נוספת, למרות שבשנת  ההיית

 
 

 מיכאל קריין
 נשיא

  



 
 
 

 
  



30.7.2012 
 
 

 לכל מאן דבעי, 
 

SCUDO SYSTEM תועלת עצומה לחברה קרקעי, שהביא -הוא מוצר מעולה לאיטום תת
ביישום הממברנה. עם מעבר אחד בלבד, אנו מסוגלים צמצום זמן העבודה הכרוך בשלנו, 

ם אחרים כגון פריימינג, יישום עם מספר ימוצרים של יצרנבהנדרשים  ,שלבים כמה לצמצם
 שכבות ולוחות הגנה. 

תחרותי מאוד. הוא מתאים בצורה  SCUDO SYSTEMמעבר לחיסכון בעבודה, המחיר של  
שלבי. השימוש בגרנולות -יישום הוא תהליך חדאידיאלית לקירות תמיכה ויסודות מכיוון שה

 ק ומונע את הצורך בלוחות הגנה. יגומי הופך את המוצר לקשה מספ
 

. זוהי ממברנת איטום WINGRIP BITUMINOSOהוא   WINKLERשל  ףמוצר מצויין נוס
לציפוי מקלחות ולאיטום קירות  תאידיאליליישום מתחת לאריחים )על ידי רולר או מברשת( 

יים בבריכות. לאחר שהמוצר מתקשה, הקיר האטום מהווה תשתית מעולה ליישום הדק פנימ
 ביותר של אריחים. 

 
באופן את המפרטים שלנו בזכות האיכות המעולה והתוצאות היוצאות מן הכלל, שינינו 

  איטום. במערכות בארסנל שלנו  יםהשונ WINKLERסיסטמתי וכללנו את מוצרי 
 

 קון קזמי
 נשיא
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