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היישום של , אזור העבודה, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, עם זאת. הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו ןבגיליוהמידע 
כל אחריות על שימוש לא נכון  לוקחיםאין אנו . ראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמיםוהמוצר בהתאם לה

שומרת את  WINKLER S.r.l. יש לערוך בדיקות ראשוניות, במקרה של ספק. בלבד קווים מנחיםניתנו כהיישום  ההמלצות כאן לגבי, במוצר
 . רהלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביות. הנתונים ללא הודעה מראש תגיליונוהזכות לשנות ולעדכן את 

 
 

 תיאור
WINSEAL  המכיל ביטומן מיוחד ופולימרים  ,איטוםלרכיבי מקצועי -חדנצמד הוא חומר

 . מתאים ליישום על משטחים רטובים או מתחת למים. איכותיים
 . לרוב חומרי הבניה נצמד

 
 
 

 מאפיינים טכניים 
 

 על המוצרנתונים 
 

 שחור, מבריק, חלק מראה

 משחה שמנונית תיקסוטרופית מרקם

 23°C  1,250 – 1,350 -צפיפות ב

- (1.51( 

 55> (ערך טיפוסי)

 Abel (IP 34) (71)נקודת הבזק 

 כשעתיים יצירת פילם

 (בהתאם לסוג התשתית)שבועות  7 זמן ייבוש

  :לאחר התאיידות הממס

 C 511° טמפרטורת היתוך

 40°+ עד  C +5°C° טמפרטורות ליישום

 
 .EC/2003/53המוצר עומד בחוק 

 

 יישומים
WINSEAL   תפרי , מאווררים, תעלות ניקוז ומי גשם, על ממברנות ביטומןמתאים לשימוש

ניתן ליישמו . ום ארובות וצוהריםטמעולה באי. מיכלי בטון ובריכות, יהתעלות השק, בנייה
ביטומן -יישום קר של ממברנות פולימרבין תפרים ב ותשל חפיפ והצמדהלצורך איטום 

 (. WINGLUEמחזור )
 . סי ומתאים לאיטום צנרת ומחברים.וי.מעולה לפי צמדנ
 

 צריכה
 .תלוי במידות התפר ובאופי השימוש

 

 
 אזהרה

מומלץ , במיוחד במשטחים עדינים. המשטח צריך להיות נקי וללא אבק וגריז לפני היישום
בידוד הנמצאים תחת קרינת ל םאין ליישם על פנלי. בדיקה ראשונית לפני השימושלבצע 

 . השתמש תמיד באזורים מאוורריםיש ל. שמש ישירה או בטמפרטורות גבוהות
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 יישום
פזר בעזרת אקדח ריסוס המיועד לחומר גודל הרצוי ולחתוך את הפיה , נקב את המיכל

אך בגלל ההרכב הכימי הייחודי , וםשמייד לאחר הייה צמדמבטיח איטום וה Winseal. םאיטו
 . לאהמיתכן שידרשו אפילו מספר ימים להתקשות , שלו

 

 
 אחסון

 פתיחתהחודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה המקורית לפני  15המוצר נשאר יציב למשך 
 .5°C - +40°C+במקור קריר ויבש בטמפרטורות בין 

 
 

 הוראות בטיחות
 

 אזהרות
 הערוך בהתאם לתקנות, נתוני הבטיחות העדכני ביותר ןלגיליויש לפנות , על בטיחות למידע

 . אחרים על המוצרנתונים ם וינתונים פזיקלי, מכיל נתונים לגבי רעילותו
 

 איכות הסביבה
ליון נתוני הבטיחות ייש לפנות לג. או את המכילים הריקים לסביבה/אין להשליך את המוצר ו

 . ת מידע נוסף על סילוק המוצרהעדכני ביותר לקבל
 
 
 
 
 

  בדיקה תכונה

 ISO 7389 <40 %, כניעה אלסטי גבול

 %, התארכות בקריעה
 23°C -בדגימה יבשה ב -
 לאחר טבילה במים -

ISO 8339  
100< 
100< 

 ISO 10563 <25 אובדן נפח לאחר אידוי הממס
10-15% 

 ISO 7390 <3 מ"מ, 50°C -ו 2 -עמידות להחלקה ב

 


