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

 
 

 תיאור
 רכיבי ללא סולבנטים.-ציפוי אפוקסי דו

 
 

 תחומי יישום
ירה ומזון. בעל כושר משמש להגנה על משטחי בטון כגון מיכלים, מיכלים לתעשיית היין, ב

משתנה  נוובסיסים קלים. כמו כן, אין למצע, עמידות לשחיקה, אור, חומצות הצמדות מצוי
 .21°Cבמגע עם מים בטמפרטורות עד 

 
 

 תכונות המוצר
 

 עמידות כימית

 טובה :00%חומצת מלח 

 טובה :20%חומצת חנקתית 

 טובה אמוניה:

 טובה :00%תמיסת סודה קאוסטית 

 טובה, לזמן קצר אתנול:

 טובה דלק:

 טובה, לזמן קצר דלק מטוסים:

 לבן צבע:

שעות, ניתן ללכת על המשטח לאחר  6יבש לאחר  :WINCOVER TWזמן התקשות 
. עמידות כימית מלאה מושגת לאחר 20°C -יומיים ב

 שבוע.

 דקות 40 ק"ג( 20°C – 0זמן עבודה )

 
 הכנת פני השטח

חומרים חופשיים, כל סוג של שמן או אבק, לכלוך, לסילוק: יש לנקות את התשתית ביסודיות 
 WINCOLLA -יש להשתמש ב .לחומרים מקשריםחומרים העמידים  וחומר זר אוגריז 

 . WINPOX CEMENT TIXOאת כל המשטח על ידי  להחליקלמילוי חרירים, ואז 
 

 
 יישום

תערובת לקבלת דקות, עד  0-ך כשיש להוסיף באיטיות את רכיב ב' לרכיב א', תוך ערבוב למ
ת בשתי שכבות. יש ליישם את השכבה השנייה הומוגנית וללא גושים. יש ליישם עם מברש

 שעות לאחר הראשונה.  0-6
 
 

 צריכה 
 גרם למ"ר בשתי שכבות.  700-900
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 אזהרה
 נקותיש ל ,שמכניסים מי שתיים למיכלים. לפני 35°+ עד  5°C+יש ליישם בטמפרטורות בין 

את פני השטח בעזרת תערובת של מים חמים וחומר ניקוי רגיל, או באמצעות קיטור. 
WINCOVER TW  אינו מכיל סולבנטים ואינו מזיק לגוף. מומלץ לשימוש עם כפפות גומי

 רגילות. 
 

 
 אריזה
 )א' + ב'(. ק"ג 0של  מיכלים

 ק"ג )א' + ב'(. 10מיכלים של 
 
 

 אחסון
. יש תו המקוריתחודשים כאשר הוא מאוחסן באריז 21 הואהמוצר חיי המדף של אורך 

 .35°C+ עד  5°C+לאחסן בטמפרטורות בין 

 
 

 הוראות בטיחות
 

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

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

 


