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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  הדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המללא הודעה מראש. את המוצרים ואת תוכן מסמך זה שומרת את הזכות לשנות
 המהדורות הקודמות. 

 

  במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו. 

 
 

 רכיבי אליפטי שאינו מצהיב. -ציפוי פוליאוריתן דו
 
 

 מאפיינים
 בעל עמידות טובה למים, דטרגנטים שכיחים, שמנים, דלק וצריבות סיגריה. 

 גבוהים; עמיד לשחיקה. וקשיות  הצמדותכושר 
 קל לניקוי ותחזוקה.  

 גימור מבריק עמיד לשריטות ומכות. 
 .UV-אינו מצהיב. עמיד ל

 .C +40°עד  5°C+ יישום: ביןטמפרטורות 

 .C +90°עד   25°C- עבודה: ביןטמפרטורות 

 

 יישום
רכיבי, יש לערבב את שני הרכיבים מייד לפני השימוש. ניתן ליישם את המוצר -מוצר דו

 (. 45:1באמצעים רגילים: מברשת, רולר, תרסיס איירלס )
 שימוש המיועד למוצר.בהתאם לPU Solvent (3-5% ,)ניתן לדלל עם 

קבות של לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חשוב מאוד להכין את פני השטח: אין להותיר ע
  מוצרים אחרים או לכלוך, על המשטח להיות יבש ומוצק.

גרם למ"ר( של  200-300יש ליישם שכבה ) אין חשש לעלייה בלחץ האדים בפני השטח,אם 
 הנתונים הטכניים של מוצר זה(. ןגיליוראה את ) WINPOX 54פריימר 

 -אם פני השטח המטופלים לחים או שקיים חשד לעליית לחץ אדים, יש לטפל במשטח עם כ
)ראה את גיליון הנתונים הטכניים  WINPOX CEMENT TIXOגרם למ"ר של  500-1000

או  WINPOX 54 של גרם למ"ר 200-300של מוצר זה(, ולאחר מכן שכבה של 
WINFLOOR FIX 63. 

 לאחר הפריימר. WINPAINTות של בשני המקרים יש ליישם שתי שכב
 לאחר שהמוצר מתקשה הוא מאושר למגע מקרי עם מזון. 

 
SSPC-SP10 (SA21/2 .)לפני היישום יש לנקות משטחי מתכת בסילון חול על פי הנחיות 

אם לא ניתן לנקות בחול, יש לנקות באמצעים מכניים התואמים לתקנים הקיימים. לאחר מכן 
)ראה את גיליון הנתונים הטכניים של מוצר זה(  WINFLOOR FIX 44יש ליישם פריימר 

 .WINPAINTלאחר מכן ו
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 הוראות בטיחות
 

 אמצעי זהירות
 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. 
 

 
 נתונים על המוצר
 לשימוש מקצועי

 

 RALצבעי  צבע:

  

   mPa*s 3,000 צמיגות:

 גרם לסמ"ק 1.20 ± 0.05 משקל מרחבי:

  

 יחס קטליזטור 
 רכיב א:
 רכיב ב:

 כיסוי )מומלץ ליישם שתי שכבות(

 
 משקלי 100

 משקלי 25
 גרם למ"ר 200

  

 משקלי 69% :עקבות יבשות
 נפחי 60%

  

 דקות 25°C: 60 -עבידות ב

 דקות 25°C: 120 -התקשות ב

 שכבה שנייה
 מינימום:

 מקסימום*:
 התקשרות מלאה:

 
 שעות 8

 שעות 24
 שעות 48

  

 מ"ג 16.2 (:TABER 1000 rpm – 1000 g CS 10עמידות לשחיקה )

 
  * אם עוברים את משך הזמן המקסימלי, יש לנקות את המשטח בסילון חול.

 
 

 .CE Directive/2003/53 המוצר עומד בדרישות
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