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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 כהיישום  במוצר, ההמלצות כאן לגבי
 תונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.הנ תהזכות לשנות ולעדכן את גיליונו

 
 

 שרף פוליאוריתן להזרקה.

 
 מאפייני המוצר

  לחסימה מהירה של מים הנובעים מסדקים.  שנועדשרף נוזלי 

  ניתנת להתאמהצמיגות נמוכה, ריאקטיביות . 

  .פעיל אפילו בטמפרטורות נמוכות 

  5°+יש ליישם בטמפרטורותC  35°+ עדC. 
 

 
 תחומי יישום

ם העשויים מלבנים או בטון. ממלא ילחסימת סדקים במנהרות, מיכלים, מבנים הידראולי
 כאשר יש שם מים.  מבודדיםחללים ריקים, חורים, חללי 

 
 

 יישום
רכיבי, יש לערבבו בזמן השימוש. יש להזריק את המוצר באמצעות משאבה בלחץ -מוצר דו

 בר.  8נמוך, עד 
מוחזק במיכל שמזין את המשאבה ממגע מלחות ההמוצר יש להגן על במהלך העיבוד, 

 באוויר. 
 C ° 00-05על ידי קידוח חורים מעליהם, רצוי בזוויתלפני ההזרקה, יש להכין את הסדקים 

 .6מהקיר כדי לבלום את הפגיעה בצורה מוחלטת, ראה איור 
להדק מכנית )התפשטות( או כימית את המזרקים בחורים ולהדק אותם, ניתן  להניחיש 

 (. BLOCKWATER)קיבוע עם 
מומלץ למלא את הסדק  ,ההזרקהשממשיכים עם , לפני מקוטעותבמקרה של חדירות מים 

 של המוצר.  ביותר ההההתפשטות הגבו יעילותלהבטיח את  יעם מים כד
דרגה ריק את המוצר מצד אחד ולהמשיך בהזבמקרה של חדירת מים משמעותית מומלץ לה

 בכיוון אחד, עד שהסדק מלא לחלוטין. 
את מהירות המוצר, עד לגבול מסוים, מכמה סיבות: גודל הסדקים, טווח  לשנותיתכן שיידרש 

 אלמנט השאיבה, טמפרטורת המצע וכד'. 
גביר את המהירות, ולהיפך הפחתה מכמות רכיב ב' תהוספה של רכיב ב' בכמויות מדודות 

 תאט את המהירות. 
 ע בדיקות מקדימות באתר לפני שממשיכים בעבודה. יש לבצ
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 טכנייםנתונים 
 

 צבע ענבר צבע:

  גרם לסמ"ק C 25°: 1.0± 0.05-צפיפות ב

 חלקים רכיב א' 600 יחס ערבוב:
 חלקים רכיב ב' 60

 C 25°: 30 – 50 mPa s -צמיגות ב

  

 שעות )כאשר מוגן היטב מלחות( C 25°: 1-זמן עבודה ב

 דקות C 20°: 60-30-ייבוש בזמן 

  

 מהנפח המקורי 30-00פי  התפשטות:

 
 6איור 

 
 
 

 אזהרה:
מכיוון שהמוצר מהיר ביותר ומכיוון שיתכן לחץ רגעי קל בסדק במהלך ההתפשטות, תתכן 

 במהלך היישום.  השתמש במשקפי מגןדליפה של המוצר, 

   חודשים. 1חיי מדף: 
 
 
 
 

 הוראות בטיחות
 

 זהירותאמצעי 
 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 י/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגאין להשליך את המוצר ו

 העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר. 
 


