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תנאי מכיוון ש התחייבות ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא, עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
את המוצרים ואת תוכן מסמך שומרת את הזכות לשנות  WINKLER. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

 . המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות. ללא הודעה מראשזה 
 

  . במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

UNI EN 1504-2 (C) 

PI-MC-IR 
מערכות הגנה למשטחי 

 בטון

 מאפייני המוצר
-אידיאלי למאגרי מי, לבנים וטיח, להגנה על בטון, אלסטי מעורבברכיבי -דו חומר איטום

 . WINKLERפותח על ידי מעבדות המחקר והפיתוח של , שתייה

 
 תחומי יישום

. לפני הנחת הקרמיקה, בריכות וכדומה, ריצוף חוץ, שתייהל םמילאיטום מיכלי משמש 
-ח אשפרה מגן על מבנים במגע עם מיטי, מלט קל עבורמשמש כטיח אלסטי לאשפרה גם 

 . ים
אשפרה של טיח ל. להשפעות פחמן דו חמצני החשופיםאו מבנים /לאשפרת גשרי דרכים ו

 . החמרת הנזק למניעתסדוק 
 

 
 הכנת פני השטח

כל , מתפורריםקים חל, אבק, מלחים ,בטון פגוע: לסילוקיש לנקות את התשתית ביסודיות 
בעזרת סילון חול או סילון  לנקותיש , במידת הצורך. הצמדהנגד חומר לא ידוע או חומרים 

 . ב את התשתית עד לרוויה לפני היישוםיש להרטי. מים בלחץ
 

 
 המלצות

 .אין צורך בתוספים או מלט
 . אין להשתמש במוצר אם המיכל פגום

 .אין ליישם על אספלט או משטחים שטופלו בביטומן
 

 
 יישום

. בכמות הרצויה עד לקבלת תערובת אחידה( אבקה ונוזל)יש לערבב היטב את שני הרכיבים 
 . כף טייחים או כתרסיס, ניתן ליישם את המוצר עם כף מריחה
יש להטביעה בתוך השכבה הראשונה כאשר היא , יש לחזק עם רשת פיברגלס מתאימה

 . הנייהש יש להמתין לייבוש מלא לפני יישום השכבה. עדיין טרייה
 
 

 עצות
 14יש להגן מפני קרינת שמש ורוח במהלך  .35°+עד  5°C+ליישם בטמפרטורות בין  מומלץ

יש . רטובים גם לאחר היישום ויישארהשעות הראשונות ובמידת הצורך לדאוג שפני השטח 
יש לערבב עם . הרחק ממקומות הנתונים לקרהבמקום יבש ולאחסן את המוצר לפני השימוש 

לאחר שהמוצר . ניתן להסיר את המלט הרטוב מהכלים באמצעות מים זורמים. מים קרים
 . התקשה ניתן לנקות אותו בצורה מכנית בלבד
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תנאי מכיוון ש התחייבות ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא, עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
את המוצרים ואת תוכן מסמך שומרת את הזכות לשנות  WINKLER. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

 . המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות. ללא הודעה מראשזה 
 

  . במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו
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תנאי מכיוון ש התחייבות ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא, עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
את המוצרים ואת תוכן מסמך שומרת את הזכות לשנות  WINKLER. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

 . המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות. ללא הודעה מראשזה 
 

  . במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו

 
 

 צריכה 

 . מ עובי שכבה"ר למ"ג למ"ק 5.1
 מ"מ 1: עובי מינימלי

 (.בשתי שכבות עם חיזוק)מ "מ 4: עובי מקסימלי
 

 
 אריזה

 .ג"ק 11שקים של  - Aרכיב 
 .ג"ק 51של מיכלים  - Bרכיב 

 

 
 אחסון
לפני המקורית  חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה 51נשמר למשך ( A+B)המוצר 

 .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין , פתיחתה
 
 

 הוראות בטיחות
 

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

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

 איכות הסביבה
ליון נתוני הבטיחות ייש לפנות לג. או את המכלים הריקים לסביבה/אין להשליך את המוצר ו

 . העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר
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תנאי מכיוון ש התחייבות ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא, עם זאת. עתנוילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
את המוצרים ואת תוכן מסמך שומרת את הזכות לשנות  WINKLER. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

 . המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות. ללא הודעה מראשזה 
 

  . במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו

 
 

 (ערכים ממוצעים)טכניים  נתונים
 

WINFLEX CEMENT SUPER  עומד בעקרונות שהותוו בתקןENV 1504-9 "( מוצרים
. בקרת איכות והערכת התאמה, דרישות, הגדרות: ומערכות להגנה והכנת מבני בטון

 EN 1504-2ובדרישות המינימליות של ."( עקרונות כלליים לשימוש במוצרים ובמערכות
 "(. שטחי בטוןמערכות הגנה על מ)" IR -ו PI, MCבהתאם לעקרונות ( C)ציפוי ל
 

 נתונים על המוצר
 לשימוש מקצועי

 

 Bרכיב  Aרכיב  תכונה

 נוזל אבקה :מצב צבירה

 לבן אפור :צבע

 5חלק  חלקים 1 :יחס ערבוב

 11% 511% :תכולת מוצקים יבשים

 ניתן ליישום בעזרת כף טייחים –פלסטי  :מרקם

 דקות 01 :של התערובת עבודהזמן 

 5,111 (ק"ג למ"ק)מסה נפחית של התערובת 

 C, s1-d 0 (: Euroclass)תגובת אש 

 (לחות יחסית 11%-ו 20°C+ יום  12לאחר ( )EN 1542( )N/mm2)הצמדות לתשתית 

 1..1 בטון

 1.01 עם סיבים מחוזקבטון 

 1.2 אריח

 5,111 (µ)חדירות אדים 

 EN 14891-A 7 (4.1לחץ מים פסיבי באיטום 
 (חיובי בלחץבר 

 אין חדירה

 EN 14891גישור סדקים על פי  כושר

 מ"מ ..1גודל  ימים 1לאחר 

 מ"מ 5.1גודל  יום 12לאחר 

 (1%תכולת חומר יבש )אין  לאחר טבילה במיםחומרים שחרור 
  

 90 50 3824 קוד מכס

 
 

 
 EN 14891עומד בדרישות 
 

 .CE Directive/2003/53 המוצר עומד בדרישות
 
 
 


