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תנאי מכיוון ש התחייבות כאן ללאההמלצות והעצות ניתנות , עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
 . מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

WINKLER  המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את . ללא הודעה מראשאת המוצרים ואת תוכן מסמך זה שומרת את הזכות לשנות
 . המהדורות הקודמות

 

  . במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו

 
 

 
 מאפייני המוצר

תיקסוטרופי עם מילוי מיוחד  ,ללא סולבנטים, רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים-מלט נצמד דו
פותח  במעבדות המחקר ופיתוח . אופקיים ובתקרה, המאפשר יישום קל במשטחים אנכיים

 .WINKLERשל 

 
 תחומי יישום
WINCOLLA  אבן , מלט, חומרים כגון בטוןנצמד ל. הצמדות גבוהותויכולות חוזק מכני בעל

מתאים לפילוס  WINCOLLA. לבנים ועוד בצורה מבנית, צמנט, פלדה, עץ, מתכת, טבעית
 . משטחים ולדיוס בטון פגוע

הצמדות הוא מאפשר . כתפר בנייה בין בטון ישן וחדש WINCOLLA -ניתן להשתמש ב
 -ניתן להשתמש ב. Beton Plaquèלמשטחים חלקים מאוד וניתן ליישום בטכניקת 

WINCOLLA לאיטום וכן החומר הצמדה. 
 
 
 

 הכנת פני השטח
נגד חומרים  ,חומרים זרים, מתפורריםקים חל, אבקצריכים להיות יבשים ונקיים מ המשטחים

סילון )גריז ושמן באופן מכני , יש לסלק שאריות חלודה, שטחי מתכתעל מליישומים . הצמדה
 (. תילחול או מברשת 

 

 אזהרות
 .אין צורך בתוספים

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

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

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

 
 

 יישום
כאשר מערבבים . ולערבב היטב עד לקבלת צבע אחיד' לתוך רכיב א' לשפוך את רכיב ביש 

. שוםלהמתין עשר דקות לפני הייו, (ד"סל 022עד )יש לערבב במהירות נמוכה , מכנית
שעות  31יש ליישם את המוצר ולשמור על האלמנטים לחוצים למשך , לעבודות הדבקה

 . לפחות
 

 עבור יציקה WINCOLLA יישום
יש ליישם את המוצר עם . או לחות טבעית, שמן, ללא אבק, פני השטח צריכים להיות נקיים

ולא יותר דקות לפחות  31בטון לאחר / ליישם את המלטו, רולר או כף מריחה, מברשת
 . מהיישום( 20°C)משעתיים 
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 צריכה 
 . מ עובי שכבה"ר למ"ג למ"ק 3.0

 .ר"ג למ"ק 2.0 – 2.1: עבור יציקה
 
 

 אריזה
 .ג"ק 3.1  -' רכיב א
 .ג"ק 3.1  -' רכיב ב

 .('יחידות חלק ב 0+ ' יחידות חלק א 0קופסא של )
 

 .ג"ק 1  -' רכיב א
 .ג"ק 1  -' רכיב ב

 

 אחסון
, המקורית לפני פתיחתה חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה 02 -המוצר חיי המדף של 

 .35°C+עד  5°C+בטמפרטורות בין 
 
 

 הוראות בטיחות
 

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

  .ים אחרים על המוצרנתונים פזיקליים ונתונ, נתונים לגבי רעילות התקפות וכולל
 

 איכות הסביבה
יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות . או את המכלים הריקים לסביבה/אין להשליך את המוצר ו

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

 נתוני המוצר לשימוש מקצועי
 

 משחה :מצב צבירה

 לבן :'צבע רכיב א

 אפור כהה :'צבע רכיב ב

 אפור בהיר :'ב+ ' צבע א

 3:3 :יחס ערבוב

 3.11-3.0 (:ק"גרם לסמ) 20°C -צפיפות ב

 322 )%(:תכולת חומר יבש 

 Brookfield: 22,222צמיגות 

 שעות 20°C: 2:12 -זמן ייבוש ראשוני ב

 שעות 20°C: 1:22 -זמן ייבוש סופי ב

 :זמן עבודה
+10°C 

20°C+ 
30°C+ 

 
 שעות 1:12
 שעות 0:12
 שעות 3:31

 ימים 7 :התקשות מלאה

 .100°C+עד   30°C-בין  :טמפרטורות עבודה
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