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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. שליטתנונם תחת השימוש 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 1504-2 (C) 

PI-MC-IR 
מערכות הגנה למשטחי 

 בטון

 מאפייני המוצר
 . והגנה איטוםמעורבבת לאלסטית רכיבית -תרכובת דו

 
 תחומי יישום

, אגנים, פילוס אופקיים. לאיטום מרפסות וריצוף חוץ,להגנה על משטחי חוץ ופנים, אנכיים או 
תשתיות דרכים והחלקה אלסטית , דאמבטיות, מקלחות, סכרים, קירות תומכים, קירות ייסו

ישירה  האידיאלי להנח. WR07-FIBROWINשל קורות, עמודים או משטחים שטופלו עם 
 קוטה ואבן חול.-של רצפות וקרמיקה או ציפויי אבן טבעית, טרה

 

 טכנייםנתונים 
 

 'רכיב ב 'רכיב א תכונה

 נוזל אבקה מצב צבירה

 לבן אפור צבע

 10 500 תכולת מוצקים )%(
 

 (20°C , 50% RH+נתוני יישום )א+ב( )

 אפור צבע תערובת

 30רכיב ב'   : 500רכיב א'  יחס ערבוב

 פלסטי סוג 

 0.05 ± 1.65 ' לסמ"ק(רצפיפות התערובת )ג

 35°+עד  5°C+  טמפרטורות ליישוםטווח 

 דקות 00 זמן עבודה של התערובת

 

 ביצועי המוצר )א+ב( ביישום
 

 (EN 1542)יום  12הצמדות לתשתית  לאחר 

 0.71 (2N/mm) בטון

 0.01 (2N/mm) בטון מחוזק

 0.02 (2N/mm) אריח
  

 אטמוספרות 5.1עד   לחץ מים פסיביתחת  איטום
  

 יום )ק"ג לסמ"ר( 12לאחר  עמידות לדחיסה
 EN 196 astm C 109 . 

06 

 

 5,100 (Mפקטור חדירות קיטור )
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 הכנת פני השטח
מתפוררים, כל חומר לא ידוע קים חללסילוק: מלחים, אבק, יש לנקות את התשתית ביסודיות 

 הצמדה. יש להרטיב את התשתית עד לרוויה לפני היישום. נגד או חומרים 
 

 יישום
יש לערבב היטב את שני הרכיבים )אבקה ונוזל( בכמות הרצויה עד לקבלת תערובת אחידה. 

 ניתן ליישם את המוצר עם כף מריחה, כף טייחים או כתרסיס. 
יש לחזק עם רשת פיברגלס מתאימה, יש להטביעה בתוך השכבה הראשונה כאשר היא 

 . ההשניי עדיין טרייה. יש להמתין לייבוש מלא לפני יישום השכבה
 

 צריכה 
 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.  5.7

 מ"מ לשכבה 1עובי מינימלי: 
 מ"מ )בשתי שכבות עם חיזוק(. 4עובי מקסימלי: 

 
 הוראות

נשאר  WFZ2-WINFLEX CEMENT כאשר, )ריצוף חוץ, גגות( ביישום על משטחים גדולים
 "ר לערך. מ 10קיטור כל להתקין צינורות אוורור מומלץ חשוף, 

 
 מ"מ בשתי שכבות )עם רשת חיזוק בין השכבה הראשונה והשנייה(.  4עובי שכבה מקסימלי, 

 

 אחסון
המקורית לפני  חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה 51המוצר )א'+ב'( נשמר למשך 

 .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין פתיחתה, 
 
 

 אריזה
 ק"ג. 11שקים של  -רכיב א' 
 ק"ג. 7.11מיכלים של  -רכיב ב' 
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 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 ייש לפנות לג/או את המכלים הריקים לסביבה. אין להשליך את המוצר ו

 העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר. 
 


