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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. נם תחת שליטתנוהשימוש 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

ADEGUM LATEXדבק למלט ומלט נוזלי , . 

 
 

 תחומי יישום
ADEGUM LATEX   .הופך תרכובות לדביקות יותר, קלות לעיבוד, אלסטיות ואטימות

לשיקום, חידוש, טיוח ולכל שימוש בו נדרש דבק  כדבק למלט נוזלי בתחום הבנייה, משמש
 טוב ועמיד לתנאי מזג האוויר. 

 

 
 תכונות פיזיקליות/ טכניות

 
 נוזל    מראה: 

 לבן    צבע: 
 0..2)גרם לסמ"ק(:  20°C -צפיפות ב
 מים   מסיסות: 

 00  מוצקים נפחי )%(: 
pH :    .   

 5,222  התארכות )%(: 
Mtf :    + 5°C 

 
 
 

 פני השטחהכנת 
לוודא שהמשטח נקי ובמצב טוב. יש לוודא שפני השטח נקיים מלכלוך, שאריות, תרכובות יש 

דוחות מים וכל חומר זר אחר. יש להרטיב את פני השטח לרוויה לפני יישום המלט/ מלט 
 נוזלי. 

 
 

 יישום
 המוצר מוכן לשימוש ויש להוסיפו למי הערבוב.

 
 

 צריכה 
 חלק מים. ADEGUM LATEX ,5חלק  5חלקים של מלט,  0.1מלט נוזלי: 

חלק  ADEGUM LATEX ,5חלק  5חלקים של חול,  0חלקים של מלט,  0.1מלט נוזלי גס: 
 מים.

 על בסיס משקל המלט. 52%מלט: 
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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. נם תחת שליטתנוהשימוש 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

 

 אזהרה
יש להרטיב את פני השטח עד לרוויה לפני יישום המלט/ מלט נוזלי, יש להגן במידת הצורך 

 השעות הראשונות מקרני שמש ישירות ומרוח.  02במהלך 
 

 אריזה
 ק"ג 5בקבוק 
 ק"ג 02, 52, 1מיכלים 

 
 

 אחסון
יש  בצורה נאותה במקום קר ויבש.חודשים כאשר הוא מאוחסן  50למשך יציב המוצר נשמר 

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

 
 

 הוראות בטיחות
 

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

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

 איכות הסביבה
ליון נתוני הבטיחות י/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגאין להשליך את המוצר ו

 העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר. 
 


