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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 כם היישו במוצר, ההמלצות כאן לגבי
 הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.  תגיליונוהזכות לשנות ולעדכן את 

 
 

 תיאור
עמידות בעל בד ארוג עם ציפוי מיוחד בעל כושר התמתחות לרוחב וקשיח לאורך, דק, 

 WINGRIPיותר. ניתן לשימוש יחד עם  לקישור טובגבוהה, חלק לא ארוג נוסף בצד האחורי 
BITUMINOSO ,O2WINGUM PLUS H ממברנות נוזליות אטימות וציפויי צמנט בתוספת ,

 פולימרים. 
 

 תחומי יישום
מתאים למבנים הנתונים לתנודות תרמיות מתחת לאריחים. וחיבורים איטום תפרים קישור ול

 ודינמיות. תיקון וכיסוי נזקים מבניים. 
 

 
 מאפיינים טכניים 

 
בד ארוג עם ציפוי מיוחד: בעל כושר התמתחות לרוחב וקשיח לאורך, דק,  תיאור:

 יותר. לקישור טובעמידות גבוהה, חלק לא ארוג נוסף בצד האחורי 

 תשתית: בד פוליאסטר ארוג, גימור קבוע.  הרכב החומר:
 ציפוי: אלסטומר תרמופלסטי, עמיד ליישון

 בתפרי התפשטות ותפרים מבניים אחרים יישום:

 אפור צבע:

 מ"מ 02/ 622 רוחב כולל/ רוחב ציפוי:

 מ"מ 2.0 עובי כולל )בקירוב(:

 גרם למטר 36 משקל החומר )בקירוב(:

 90°C+מקסימום   30°C-מינימום  :עמידות לטמפרטורה

 מטר 02 אורך גליל:

 
 

  פיזיקלייםמאפיינים 
 

 ערך DIN תכונות פיזיקליות:

 bar 4< פנימי לחץ התפקעות: מקסימום

 DIN EN ISO 527-3 155 N/15mm עומס קריעה אורכי

 DIN EN ISO 527-3 63 N/15mm עומס קריעה רוחבי

 DIN EN ISO 527-3 33% קריעה במתיחה אורכי

 DIN EN ISO 527-3 138% קריעה במתיחה רוחבי

 DIN EN ISO 527-3 1.5 N/mm אלסטיות רוחבי 00% -ספיגת כוח ב

 DIN EN ISO 527-3 2.0 N/mm אלסטיות רוחבי 02% -ספיגת כוח ב

 DIN EN ISO 527-3 > 1,5 bar עמידות ללחץ מים

 DIN EN ISO 527-3 500 h מינימום:  UVות לקרינת דעמי

 60% < פנימי קריעהלהתארכות 

 N/5 cm 150 < פנימי עומס התארכות

 פתיחה ראשונית מקסימלית של תפר:
 ס"מ 3 -
 ס"מ 0 -

 
 פנימי

 
5,44 /mL 
6,55 /mL 
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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
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  כימייםמאפיינים 
 

ימים  0-עמידות לאחר אחסון למעלה מ תכונות כימיות:
בטמפרטורת החדר עבור הכימיקלים 

 הבאים:

 + עמיד
 שמוחל 2
 לא עמיד -

 + פנימי 3%חומצה הידרוכלורית 

 + פנימי 30%חומצה גופרתית 

 + פנימי גרם לליטר 622חומצת לימון 

 + פנימי 0%חומצה לקטית 

 2+/ פנימי 02% / 3%אשלגן הידרוקסיד  

 + פנימי גרם לליטר 2.3נתרן הידרוקסיד  

 + פנימי גרם לליטר מלח ממי ים( 02מי מלח )

 
 הכנת פני השטח

לנקות ביסודיות את התשתית לסילוק: אבק, חלקים מתפוררים, חומר זר או עמיד יש 
לקישור. יש למנוע אפשרות למים עומדים. יש לסלק כל שאריות צבע או חמצון במשטחים 

 מתכתיים. 
 

 
 יישום

וח גדול יותר מכיסוי ומ"מ ובר 6יש ליישם מראש את המוצר שנבחר עבור צדי התפר בעובי 
, יש להשתמש בכף מריחה המנוקביםאת כיסוי התפר תוך הצמדת הפסים  חלהניהתפר. יש 

טובה יותר. יש ליישם את השכבה השנייה לשיפור ולהשלמת ההדבקה. לעצות  להחדרה
 דף הנתונים הטכניים. בלתפרים, ראה  BC SEAL BAND -לגבי חפיפה ושימוש ב

 

 צריכה
 מ"מ כולל הפסים( 622מ"מ ) 02רוחב גליל: 

 
 מטר 02יל: אורך גל

 
 

 עצות
לנקות ביסודיות את התשתית לסילוק: אבק, חלקים מתפוררים, חומר זר או עמיד יש 

יש להתחשב לקישור. יש לאפשר לחומר הנבחר להדבקה להתייבש לפני השלמת היישום. 
, אלא אם ניתנו הוראות בתפרים שנאטמו עם המוצר כאשר מניחים את אריחי הרצפה

 ימים.  62מעל  UVלקרני  אחרות. יש למנוע חשיפה
 
 

 אריזה
 מטר 02גלילים באורך 
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 אחסון
 קריר ויבש, מוגן מקרינת שמש ומקורות חום. באזור יש לאחסן 

 
 

 הוראות בטיחות
 

 אמצעי זהירות
 הערוך בהתאם לתקנות ,נתוני הבטיחות העדכני ביותר 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. 
 


