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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. נם תחת שליטתנוהשימוש 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 998-1  

GP 
 מלט למטרות כלליות

 מאפייני המוצר
טיח מעורבב על בסיס צמנט בתוספת חומרים השולטים בהתכווצות הן בשלב הדינמי והן 
בשלב המוקשה. אגרגטים נבחרים בעלי עקומה גרנולומטרית מושלמת. פותח במעבדות 

 . WINKLERהמחקר ופיתוח של 

 
 

 תחומי יישום
 משמש כטיח עמיד ומאריך ימים על מצע בטון, אבן ולבנים בתוך מבנים ובחוץ. 

 

 
 הכנת פני השטח

מתפוררים, כל חומר לא ידוע קים חללסילוק: מלחים, אבק, יש לנקות את התשתית ביסודיות 
 או חומרים נגד הצמדה. יש להרטיב את התשתית בנדיבות לפני היישום. 

 
 

 המלצות
 אין צורך להוסיף תוספים כלשהם או מלט. 

 אין להשתמש אם השק פגום. 
 . להתקשותרובת מתחילה אין להוסיף מים לאחר שהתע

 אין ליישם על משטחים העשויים מאספלט או מטופלים עם ביטומן. 
 
 

 יישום
יש לערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה. ניתן ליישם את המוצר עם כף מריחה, כף 

 בעזרת אקדח עם מכונות טיוח מתאימות. טייחים או 
 
 

 אזהרות
להגן השעות הראשונות יש  12במהלך . 35°C+ עד  5°C+בין מומלץ ליישם בטמפרטורות 

ידת הצורך, יש לשמור את המשטח רטוב גם לאחר היישום. יש מקרינת שמש ורוח. בפני מ
. יש מלחותאינו חשוף לקרה ובסביבה מוגנת שלאחסן את המוצר, לפני השימוש, במקום 

ישום המוצר לערבב עם מים קרים. ניתן להסיר את המלט הטרי מהכלים ששימשו להכנה וי
 בעזרת מים זורמים. לאחר שהמוצר התקשה, ניתן לנקות את הכלים באופן מכני בלבד. 

 
 

 צריכה 
 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.  5.1
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 אריזה
 ק"ג. 11שקים של 

 

 
 אחסון

המקורית לפני פתיחתה,  חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה 6 -חיי המדף של המוצר 
 .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין 

 
 
 

 הוראות בטיחות
 

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

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

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

 העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר. 
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 )ערכים ממוצעים( טכנייםנתונים 
 

WR05-WINTONAC  עומד בתקנותENV 998-1  
"Guaranteed performance mortar for general purposes") ) 

 ומתאים במיוחד לטיח באיכות מעולה. 
 

 נתוני המוצר לשימוש מקצועי
 

 אבקה מראה:

 אפור צבע:

 ליטר 2.1 ק"ג: 11מי ערבוב לשק של 

 5,111 )ק"ג למ"ק(: EN 1015/6 התערובת מסת 

 A1 (:EN 13501-1עמידות לאש )

 21 (:EN 1015/11( )2N/mmעמידות לדחיסה )

 1 (:2N/mm) (EN 1015/11עמידות לכיפוף )

 ס"מ 3 עובי מקסימלי לשכבה:

 מצוינת עמידות ליישון: 

  

  

 90 50 3824 מספר מכס:
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