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תנאי מכיוון ש התחייבות כאן ללאההמלצות והעצות ניתנות , עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
 . מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

WINKLER  המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את . ללא הודעה מראשאת המוצרים ואת תוכן מסמך זה שומרת את הזכות לשנות
 . המהדורות הקודמות

 

  . שלנו במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

UNI EN 1504-2 (C) 

PI-MC-IR 
מערכות הגנה למשטחי 

 בטון

 המוצר תיאור
פירי מעליות , מוסכים, מרתפים, תעלות, םמיכלי, טום קירות תת קרקעייםימלט מעורבב לא

 . ועבודות אבן באופן כללי
 . WINKLERפותח במעבדת המחקר ופיתוח של . המוצר עמיד גם ללחץ נגדי

 
 

 שימוש
קירות תת , לחץ נגדיהנתונים תחת , משמש לאיטום מבנים, מן הכלל אמוצר עמיד באופן יוצ

ניתן גם לשימוש כשכבה סופית על . פירי מעליות, מוסכים, מרתפים,מיכלים, קרקעיים
 .BLOCKWATERמשטחים שטופלו עם 

 
 הכנת פני השטח

יש להרטיב את פני המשטח . מלחים וחלקים מתפוררים, נקייה מגריזתשתית לוודא שהיש 
 .לפני היישום

 
 

 אזהרה
 . אין להוסיף מלט או כל תוסף אחר
 . אין להשתמש אם האריזה פגומה

 .. אין להוסיף מים לאחר שהתערובת מתחילה להתקשות
 . אין ליישם על משטחים שטופלו בביטומן או אספלט

 
 

 יישום
דקות לפני  50 -יש לערבב ביסודיות על מנת למנוע גושים ולהשאיר את התערובת למשך כ

 1ניתן ליישם בעזרת מברשת או מברשת גדולה לעובי שכבה מקסימלי של . תחילת היישום
 . מ"מ

. לייעל את הצמדות המוצר לפני המשטחבתשתיות ישנות יש ליישם שכבת צבע בסיסית כדי 
 ADEGUMחלק  WF01-OSMOWIN ,5חלקים  1: יש להכין את המלט הנוזלי כלהלן

LATEX מספר שכבות היישום משתנה על פי העובי הנדרש. חלק מים 5-ו . 
 . רטוב-על-שכבות נוספות רטוביש ליישם 

 
 

 אמצעי זהירות
נוקשה אשר במהלך התקשות התשתית  יוצר ציפוי WF01-OSMOWIN, כמו כל מוצר צמנט

כדי להעניק לתשתית יותר . עלול לגרום לסדקים ודליפות כולל פגיעה ברמת האיטום
 5וחלק  WF01חלקים  3: על פי ההוראות ADEGUM LATEXמומלץ להוסיף , אלסטיות
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ADEGUM LATEX ,5°+יש ליישם בטמפרטורות . ובכך להקטין את מי התערובתC  עד 
+35°C. 

 
 

 כה צרי
 . מ עובי שכבה"ר למ"ג למ"ק 5.1

 ר"ג למ"ק 1-3: להקטנת חלחול
 .ר"ג למ"ק 4-4.1: במקרה של נוכחות קבועה של מים

 .ר"ג למ"ק 6-7: 'אטמ 5במקרה של לחץ נגדי עד 

 
 

 אריזה
 .שקים למשטח 60 –ג "ק 11שקים של 

 
  

 אחסון
מתאימה ובמקום קריר באריזה חודשים כאשר הוא מאוחסן  51למשך יציב המוצר נשמר 

 .35°C+ עד  5°C+טמפרטורות יש לאחסן ב. ויבש
 
 
 
 

 הוראות בטיחות
 

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

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

 הסביבהאיכות 
ליון נתוני הבטיחות ייש לפנות לג. או את המכלים הריקים לסביבה/אין להשליך את המוצר ו

 . העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר

 
 

  



 

WF01  

OSMOWIN 

 ראה גיליון נתונים: קוד פריט

 51.3.1051: התאריך הוצא

 01' מהדורה מס

 3מתוך  3עמוד 

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – 

info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com 

 

תנאי מכיוון ש התחייבות כאן ללאההמלצות והעצות ניתנות , עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
 . מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

WINKLER  המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את . ללא הודעה מראשאת המוצרים ואת תוכן מסמך זה שומרת את הזכות לשנות
 . המהדורות הקודמות

 

  . שלנו במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית

 
 

 נתונים טכניים
 

 מ"מ 0.31 :קוטר מקסימלי של חלקיקי האגרגט

 אבקה :מצב צבירה

 לבן/ אפור :צבע

 ליטר 7.40מקסימום , ליטר 7.10מינימום  :ג"ק 11 כמות מים נדרשת לתערובת לשק של

 דקות 60 :חיי מדף של התערובת

 ק"גרם לסמ 5.7 :משקל מרחבי של מלט טרי

 E Euroclass תגובת אש

לאחר (( EN 1542( )MPa)הצמדות לתשתית 
 (לחות יחסית 10% -ו 20°C -יום ב 11

 

 2 < :בטון

 MPa 24 :יום 11עמידות לחוזק דחיסה לאחר 

 MPa 5 :יום 11עמידות לחוזק כיפוף לאחר 

 (איטום נמוך) EN 1062-3 (kg/m2hr0.5) I Classאיטום 

 
 

 CE/20003/53עומד בתקנות דירקטיבה 


