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הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של  ןהמידע בגיליו
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 כם היישו במוצר, ההמלצות כאן לגבי
 הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר. תהזכות לשנות ולעדכן את גיליונו

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

 
UNI EN 1504-7 

הגנת קורוזיה למוטות 
 חיזוק

 מאפייני המוצר
פותח  מוטות חיזוק. ה עלקורוזיה להגנ י, בתוספת מעכבםרכיבי, בצבע כתו-צמנט חד

 .WINKLERיתוח של במעבדות המחר ופ

 
 תחומי יישום
בחיזוקי מתכת במבנים  ,במהלך פעולות שיקוםמוטות חיזוק של ופסיבציה משמש לטיפול 

 הנתונים לתנאי מזג אוויר קשים.
 

 הכנת פני השטח
חמצון בעזרת מברשת ברזל או בצורה מכנית, סימני מ ביסודיות מוטות החיזוק יש לנקות את 

כל שמן, גריז, : אבק, יש לסלק את הבטון המועד לקרבוניזציה ולוודא שפני השטח נקיים מ
 . וחלקים מתפוררים הצמדהנגד חומר לא ידוע או חומרים 

 

 המלצות
 .אין להוסיף צמנט או תוספים אחרים

 .ומהית פגאין להשתמש אם השק 
 אין להוסיף מים לאחר שהתערובת מתחילה להתקשות. 

 
 יישום

 קבלת תערובת הומוגנית וליישם עם מברשת. ל מים נקיים עד 22%עם יש לערבב היטב 
 

 אזהרות
מומלץ ליישם את . WAR Mימים מהיישום של  7מבני, תוך  לשיקום, מלט WR07יש ליישם 

 .35°C+ עד  5°C+ין המוצר בטמפרטורות ב

 
 צריכה 

 . מ"מ( 8-10)קוטר מוט חיזוק  טר גרם למ 200

 
 הוראות

 ימים מהיישום.  7יתבצע תוך  WR07יישום המלט לאחר שיקום מבני עם 
  

 

 אריזה
 .יחידות לקופסא 12 –ק"ג  1 יותשק 
 יחידות לקופסא. 5 –ק"ג  5 יותשק 
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 אחסון 
המקורית לפני פתיחתה,  חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה 12למשך יציב המוצר נשמר 

 .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 יאו את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לג/אין להשליך את המוצר ו

 וצר. העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המ
 
 
 
 

 )ערכים ממוצעים(  טכנייםנתונים 

 
WAR M עומד בדרישות המוגדרות ב- UNI EN 1504-9 ("Products and systems for 

protection and restoration of concrete structures: definitions, requirements, 
quality control and conformity assessment. General principles for the use of 

products and systems" ולדרישות המינימום של )UNI EN 1504-7  ("Protection 
against corrosion of reinforcements" ) 

 
 המוצר מיועד לשימוש מקצועי בלבד

 
 אבקה :מראה

 כתום :צבע 

 35°+עד  5°C+  :טמפרטורת יישום

 1.95 :' לסמ"ק(ר צפיפות )ג

 דקות 15 :זמן עבודה

 דקות 30-40 :זמן לחוסר דביקות

 MPa 2.8 :הצמדות לבטון
  

Custom code : 3824 50 90 

 
 CE/2003/53ת דירקטיבה ישור המוצר עומד בד


