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תנאי מכיוון ש התחייבות ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללאעתנו. עם זאת, ילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
 . מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. תחת שליטתנונם השימוש אי

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

 המהדורות הקודמות. 
 

 .במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו

 
 

 תיאור
למים עומדים, פותחה , נוזלית בתרחיף ,עמידה תממברנת ביטומן אלסטומרית, תיקסוטרופי

 . WINKLERעל ידי מעבדות המחקר ופיתוח של 
 

 
 תחומי יישום

באופן  ביטומןותשתיות , עץ, אבן טבעית, לבנים פייבר צמנטמשמש ליישום על בטון, המוצר 
 ביטומן משטחיכללי. לאיטום יסודות, שטחי שירות מרוצפים חיצוניים, תעלות, שיקום 

 . פגומים
 

 
 הכנת פני השטח

מתפוררים, כל חומר זר או חומרים קים חללסילוק: אבק, יש לנקות את התשתית ביסודיות 
 . לחומרים מקשריםהעמידים 

, כדי למנוע יצירת הלחות של התשתיתבדוק את יש ל. בלבד היישום יתבצע על משטח יבש
 בועות בגלל לחץ אדים. 

מטר רבוע של  כוללת כיסויבמשטח המיועד לטיפול  נסתרתלחות  לבדיקתשיטה מעשית 
-דובעזרת סרט קצותיה  איטום, פוליאתילן ביריעתבחלק החשוף לשמש, עדיף , המשטח

  ליריעה. התעבות מים מתחת אם קיימתשעות  48-24 לבדוק לאחרצדדי. יש 
 WINFIX CONCRETEעם מומלץ לבצע טיפול מונע  עם תשתיות אבקתיותרצפות ב

 לשיפור הקישור. 
 

 משטחי מתכת
שעה  1על תשתיות מתכת כדי למנוע קורוזיה. יש להמתין  W-BITמומלץ ליישם שכבה של 

 . WINGUM PROלפני יישום 

 
 אזהרה

 אין להוסיף מלט או תוספים אחרים.
 אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה. 

  .אין להוסיף מים
 

 יישום
WINGUM PRO בהיקף המשטח יש ליישם , אין לדלל אותו עם מים. מוכן לשימושBC 

SEAL BAND ,סרט הדבקה אוטם. לאיטום סביב התקנים החודרים דרך הגג כגון ניקוזים ,
, פד BC SEAL PAD -שתמש בצנרת אוורור, או סביב צנרת אינסטלציה וניקוזים, יש לה

 בוטילי נדבק. ניתן ליישום בעזרת רולר, מברשת צבע, כף טייחים או כף מריחה.
כדי לקבל במהירות שכבת איטום הומוגנית בטוחה ומתאימה, מומלץ להכניס בין השכבה 

 . WONTECHNO MATהראשונה והשנייה 
 לגמרי.יש ליישם את השכבה השנייה רק לאחר שהראשונה יבשה 
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 עצות שימושיות
WINGUM PRO  אוטם רק לאחר התייבשותו המלאה, לכן אין ליישמו במזג אוויר גרוע

 וגשום ועל פני משטחים עם קרה או משטחים החשופים לקרה בלילה. 
 .והשעות הראשונות מיישומ 24יש להגן על המוצר במהלך 

על ידי יישום מוצרי  UV ניתן לקבל תכונות הגנה ואורך חיים משופרים כנגד קרינת
ECOSILERALL, 2000, COVERME  . 

 

 
 צריכה 

 ק"ג למ"ר בשתי שכבות. 1-1.5
 WINTECHNO MATק"ג למ"ר בשתי שכבות עם חיזוק  1.5-1.7

 
 אריזה

 ק"ג. 20, 10, 5מיכלים של 
 ק"ג. 1מיכלים של  30ארגזים המכילים 

 

 אחסון
 תקינה. תו החודשים כאשר הוא מאוחסן באריז 24אורך חיי המדף של המוצר הוא 

 אינו עמיד לקרה.  .35°C+ עד  5°C+יש לאחסן בטמפרטורות בין 

 
 
 

 הוראות בטיחות
 

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

  .ם ונתונים אחרים על המוצרנתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליי התקפות וכולל
 

 
 איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות 
 העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר. 
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 מאפיינים טכניים 
 

 נתונים על המוצר
 

 שחור )לאחר הייבוש( – חום צבע

 1.05 )גרם לסמ"ק( 20°C -ב משקל מרחבי

 44  0.5 ± תכולת מוצקים )%(

 שעות 48מלאה, לאחר  20°C -התקשות ב

 35°+ עד  5°C+ טמפרטורות ליישום

 

 ביצועי המוצר
 

 700% התארכות )%(

 טובה מאוד לאחר התקשות מלאה עמידות לרטיבות

 
 

 .EC/2003/53 בדירקטיבההמוצר עומד 


