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

שומרת את  WINKLER S.r.l. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. בלבד קווים מנחיםניתנו כהיישום  יבמוצר, ההמלצות כאן לגב
 הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.  תהזכות לשנות ולעדכן את גיליונו

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

UNI EN 1504-2 (C) 

PI-MC-PR 
מערכות הגנה למשטחי 

 בטון

 
 תיאור
המעניק עמידות יוצאת מן מגומי מילוי מיוחד חומר על בסיס שרף, בתרחיף מים ו משחה,

 ואטימות לאורך זמן.הכלל לניקוב, אורך חיים 
 

 
 תחומי יישום

 (. expanded glassם, עץ ופאנלים של זכוכית מורחבת )יבטון, לבנלחוזק קישור טוב 
 , יסודות ומוצרי בטון. הנתמכים על ידי קרקעהמוצר משמש לאיטום קירות 

 
 

 
 מאפיינים טכניים 

 
 נתונים על המוצר

 

 משחה מצב צבירה:

 שחור צבע:

 0.01 ± 1.22 )גרם לסמ"ק( 20°C -צפיפות ב

 1 ± 72 :תכולת מוצקים )%(

pH: 9 ± 1 

 20°C (CPs) 40,000 ± 3,000 -ב BROOKLFIELDצמיגות 
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הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של  ןבגיליוהמידע 
כל אחריות על שימוש לא נכון  לוקחיםראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו והמוצר בהתאם לה

שומרת את  WINKLER S.r.l. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. בלבד קווים מנחיםניתנו כהיישום  יבמוצר, ההמלצות כאן לגב
 הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.  תהזכות לשנות ולעדכן את גיליונו

 
 

 ביצועי המוצר

M. Masini S.r.l. test and researches institute - TEST REPORT N. 1367-2008 

 

  ASTM D903בדיקת קישור לבטון על פי 
  (MPa 1.62)ערך ממוצע 

 הערה:
 ניתוק המצע מהמוצר

 UNI EN 13251:2005 app. B > 80%עמידות על פי 

 UNI EN 1928:2002 60 KPaעל פי  איטום

 UNI EN 12730:2002 >15 Kgעמידות לעומס סטטי על פי 

קרקע חומצית, סולפטים, מים,  עמידות כימית
 כלורידים

 
 

 הכנת פני השטח
חומר זר או חומרים שמן, מתפוררים, קים חלאבק,  :לסילוקיש לנקות את התשתית ביסודיות 

  ליישם על משטח יבש. העמידים לקישור. יש 
 
 

 יישום
 .מתכתעם כף מריחה מ בשכבה אחת בלבדהמוצר מוכן לשימוש וניתן ליישום 

 
 

 צריכה 
 למ"מ עובי שכבה. ק"ג למ"ר 9.21

 ק"ג למ"ר 2.8-3.3צריכה כוללת: 
 .ק"ג למ"ר 3-3.3מחסום אדים: 

 

 אזהרה
 יום לאחר היציקה.  22לפני היישום יש לוודא שקירות היסוד התקשו היטב. 

יישום מפני לאחר השעות  21למשך  SCUDO SYSTEMן על גאין ליישם לפני גשם. יש לה
מילוי ימים לפני  1-7 תיןשעות המשטח אטים לחלוטין. יש להמ 21מים, גשם ושלג. לאחר 

  .חוזר
( כדי ראה גיליונות טכנייםלפני הנחת מוצר איטום כלשהו, יש לבדוק קיום לחות נסתרת )

 בועות על פני השטח עקב לחץ אדים. התקלפות ויצירת למנוע 
 .40°+ עד  5°C+יש ליישם בטמפרטורות בין 

  
 

 תחזוקת כלים
 . לפני שהמוצר מתייבש לחלוטיןיש לשטוף 
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 אריזה
 ק"ג 22מיכל 

 

 אחסון
 שלמה ותקינה. יש לאחסן חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה  92המוצר נשמר למשך 

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

 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. 
 


