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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

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

UNI EN 998-1 

GP 

 מלט למטרות כלליות

 המוצר תיאור
תוספים ואגרגטים מיוחדים  עם התקשרות מהירה ביותר,יכולת  בעלמעורבב  צמנט מלט 

ניתן להשתמש בו על משטחי בטון ולבנים באופן  .למניעת נזילות מים מקומיות, אפילו תחת לחץ
 כללי. 

 

 
 יישום

 01-ם וליישם ידנית עם כפפות מגן תוך הפעלת לחץ חזק למשך כייש לערבב את המוצר עם מ
 שניות. 

 
 

 נתונים טכניים
 

 אבקה מראה:

 אפור :צבע
 51-51% מים:

 ' לסמ"קרג 1.65 :צפיפות

 (20°Cשניות ) 01 -כ זמן התקשרות תחילי:

 (20°Cשניות ) 01 -כ זמן התקשרות סופי:

 מ"מ  0.5 קוטר מקסימלי של חלקיקי האגרגט:

 ק"ג לסמ"ר 350 יום: 11עמידות מכנית בדחיסה לאחר 

 
 

 צריכה

 . מ"מ 5לעובי של ק"ג למ"ר  5.1
 

 
 אמצעי זהירות

יש לוודא שהמשטחים ליישום נקיים מגריז ומלחים, יש לנקות ולסלק חלקים מתפוררים. לקבלת 
 תוצאות טובות יותר, אם יש צורך, ניתן להרחיב את החור. 

 .35°+עד  5°C+יש ליישם בטמפרטורות בין: 
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 אריזה

 יחידות לקופסא 0 -ג ק" 1של  ותשקי
 שקים למשטח 01 -ק"ג  11שקים של 

 
 

 אחסון
חודשים.  51כיאות במקום קריר ויבש הוא מאוחסן ארוז וכאשר הוא המוצר אורך חיי המדף של 

 .35°+עד  5°C+טמפרטורות בין: יש לאחסן ב
 

 

 הוראות בטיחות
 

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

  .רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצרנתונים לגבי  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. 
 

 
 


