
 

WR07  
FIBROWIN TIXOTROPICA 

 קוד פריט: ראה גיליון נתונים

 31.10.2019:  התאריך הוצא

 04מהדורה מס'  

 3מתוך  1עמוד 

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,למיטב ידעתנו. עם זאת, ומדויק הזה נכון  הנתונים הטכניים ןבגיליוהמידע 

בודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן הע 
 מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת. 

 

 במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.  

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

UNI EN 1504-3 

R 4 
 שיקוםמלט למטרות 

 המוצר תיאור
הן יקסוטרופי, מחוזק עם סיבים, מעורבב עם תוספים לבקרת התכווצות תרכיבי, -מלט חד

 . וכלל אגרגטים נבחרים בשלב הפלסטי והן לאחר ההתקשות
 

 תחומי יישום
קורות, מרפסות וכדומה. בעל יכולת  לשיקום מבני של משטחי בטון, עמודים,משמש המוצר 

 ס"מ.   3-4שניתן ליישמו גם בשכבות בודדות בעובי  מצוינתעבידות 
 

 הכנת פני השטח
לסלק בטון פגום ולנקות את המשטח ביסודיות ממלחים, שמנים, גריז, חלקים מתפוררים, יש 

התשתית עם הצמדות. לפני היישום יש להספיג את  חומרים לא ידועים או חומרים המונעים
, WAR M או  WARינוקו מחלודה בצורה מכנית ויטופלו עם מים. מוטות חיזוק חשופים 

 .WR 07 FIBROWIN RAPIDOמעכב קורוזיה, לפני השיקום עם 

 
 יישום

לערבב היטב לקבלת תערובת הומוגנית. ניתן ליישם את המוצר עם כף טייחים או יש 
 להחלקה. )לבן, אפור( WF02ב  ס.  לקבלת גימור טוב יותר יש להשתמשבריסו

 
 

 אזהרות

. יש להגן מפני קרינת שמש ורוח 35°C+ עד   5°C+מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורות 
 שעות הראשונות. במידת הצורך, יש להמשיך להרטיב את המשטח גם לאחר היישום. 24-ב

מים קרים. יש יש לאחסן את המוצר, לפני השימוש, במקום מוגן מלחות וקרה. יש לערבב עם 
שהמוצר מתייבש ניתן לנקות את המלט הרטוב מכלי ההכנה והיישום בעזרת מים. לאחר 

 לנקות את הכלים רק באופן מכני.
 
 

 צריכה 

 ק"ג למ"ר למ"מ עובי. 1.9
 

 אריזה
 שקים לחבילה. 60 –ק"ג  25שקים 

 

 אחסון 
רטורות בין מפבט שלא נפתחה, כאשר הוא מאוחסן באריזה  חודשים 12המוצר נשמר יציב 

+5°C  35°+ עדC. 
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 הוראות בטיחות
 

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

 . זיקליים ונתונים אחרים על המוצר ינתונים לגבי רעילות, נתונים פ הכוללהתקפות ו
 

 איכות הסביבה
לקבלת מידע נוסף על סילוק מכלים הריקים לסביבה. את האו /אין להשליך את המוצר ו

 ליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר. ייש לפנות לגהמוצר 
 
 

 )ערכים ממוצעים( טכניים  נתונים

 
WR 07 FIBROWIN  עומד בדרישות המוגדרות ב- ENV 1504-9   

("Products and systems for the protection and repair of concrete structures: 
definitions, requirements, quality control and conformity assessment. General 

principles for the use of products and systems") 
עבור מלט  EN 1504-3  ("Structural and non-structural repair")ולדרישות המינימום של 

 .  R4-classמבני 
 

 ועי בלבדהמוצר נועד לשימוש מקצ

 

 מ"מ  3 י האגרגט:קוטר מקסימלי של חלקיק 

 אבקה  :מראה

 אפור  צבע:

 ליטר 4.00ליטר, מקסימום   3.80מינימום  ק"ג: 25מים לתערובת לשק  

 יום  28לאחר   EN 12190 (MPa :) >55עמידות לדחיסה 

 יום  28לאחר  8< (: MPa) מכנית לכפיפהעמידות 

 1950 :(ק)ק"ג למ" EN 12350-6משקל מרחבי  

 A 1 (: EUROCLASSלאש ) תגובה

 דקות  60 של התערובת:  עבודהזמן 

 יום  28לאחר  2< :(EN 1542( )MPa) לתשתית כושר הדבקה

pH  :12< של התערובת 

 0.05 ≥ ( )%(: EN 1015-17תכולת כלורידים )

 0.3 (0,5. h  2kg/m) > (:  EN 13057ספיגה קפילרית )
 

 2N/m: 22,000ום י 28 -מודול אלסטיות סקאנס ב

  

Custom Code : 3824 50 90 
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 פליטת תרכובות אורגניות נדיפות 

 
 למ"ק( μמקסימלי מותר )ריכוז  פרמטר

 

TVOC  750 ≥ ימים  3לאחר 

TVOC  60 ≥ ימים  28לאחר 

 
  -ו EN 16516 ,ISO 16000-3-6-9-11על פי  EUROFINS Instituteבוצעה בדיקה על ידי 

ASTM D5116-10392-2018-00081401ח בדיקה מס' , דו_G_EN 
 

 CE/2003/53המוצר עומד בדרישות דירקטיבה 

 
 
 


