
 

WF02  

RASOWIN 

 ראה גיליון נתונים: קוד פריט

 51.3.1053: התאריך הוצא

 05' מהדורה מס

 1מתוך  5עמוד 

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 ,ההמלצות וההצעות ניתנות ללא כל אחריות, עם זאת. למיטב ידעתנוומדויק הזה נכון  הנתונים הטכניים ןבגיליוהמידע 
החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן . מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה

 . המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת. מסמך זה ללא כל התראה
 

 . מקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנוב

 
 

 UEעומד בתקן 

UNI EN 998-1 

GP 
 מלט למטרות כלליות

 תיאור
 . אינה מתכווצת, להחלקה על בסיס מלטרכיבית -מעורבבת חדתרכובת 

 

 תחומי יישום
מתאים , WR07-FIBROWINטחים שטופלו עם שמ עבורמשמש להחלקת בטון או המוצר 

, ליישומים בתוך או מחוץ למבנים כגון אמבטיות(. מ"מ 5עובי )שכבות דקות מאוד ל אף
 . או החלקה של נקבוביות בחזיתות או בטון טרומי, רובה, חזיתות, מדרגות, מטבחים

 

 הכנת פני השטח
ם לא ידועים חומרי, חלקים מתפוררים, אבק, מלחים לסילוקיש לנקות את התשתית ביסודיות 

 .או חומרים מונעי הדבקה
 . לפני היישום יש להספיג את התשתית עם מים

 
 יישום

ניתן ליישם את המוצר עם כף טייחים ולבצע . לערבב היטב לקבלת תערובת הומוגניתיש 
 .  גימור עם ספוג

 

 צריכה 

 .מ עובי"ר למ"ג למ"ק 5.1
 

 הוראות

יש להגן מפני קרינת שמש ורוח . 35°C+  עד  5°C+מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורות 
 .יש להמשיך להרטיב את המשטח גם לאחר היישום, במידת הצורך. שעות הראשונות 12-ב
 

 אריזה
 .שקים למשטח 00 –ג "ק 11שקים 

 

 אחסון
 :שלא נפתחה למשךכאשר הוא מאוחסן באריזה המוצר נשמר יציב 

 

 51 חודשים 
 

 .35°C+ עד  5°C+יש לאחסן  בטמפרטורות בין 
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 הוראות בטיחות
 

 אמצעי זהירות
נתונים לגבי  הכולל) יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר, למידע על בטיחות

 . התקפות הערוך בהתאם לתקנות (זיקליים ונתונים אחרים על המוצרינתונים פ, רעילות
 

 איכות הסביבה
יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות . בהאו את המכלים הריקים לסבי/אין להשליך את המוצר ו

 . העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר
 

 
 טכניים  נתונים

 

 אבקה :מצב צבירה

 לבן/ אפור  :צבע

 ליטר 1 :ג"ק 11מים הנדרשים לערבוב עם שק של 

 5,900 (:ק"ג למ"ק) EN 1015/6של תערובת  משקל מרחבי

 A1 (EN 13501-1)תגובת אש 

 (יום 11לאחר ) EN 1015/11 (N/mm2) 31עמידות דחיסה 

 (יום 11לאחר ) EN 1015/11 (N/mm2) 1עמידות ערבוב 

 מצוינת עמידות להתיישנות

  

 90 50 3824 קוד מכס

 
 

 CE/2003/53עומד בחוק 


