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הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של  ןבגיליוהמידע 
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.  תגיליונוהזכות לשנות ולעדכן את 

 
 

 תיאור
WINSEAL  ללא  לא רעיל סולבנט ם ומוצרים כימיים, פולימרימסטיק על בסיס ביטומן, הוא

 .כלור 
 

WINSEAL לאחר שכל הסולבנט שלו התאדה. הוא אינו נוזל,  גם ך מוכן לשימוש ונשאר ר
 צמד למשטחים גם מתחת למים. אפילו ממשטחים אנכיים ונ

 
WINSEAL  הוא מוצר ביטומני, שתוכנן במיוחד לבעיות איטום קשות, הוא מספק פתרון טכני

 מותאם לצרכי הלקוח בתחום ההנדסה האזרחית. ה
 

 תחומי יישום
WINSEAL למספר תחומי יישום: מתאים 

ים, ארובות, בכגון מרז ספציפייםגות, מאגרי מים קטנים, בריכות נוי רדודות ומקומות איטום ג
תעלות אוורור, נקודות תאורה, מחברי גימור אנכיים ואופקיים, תיקוני חירום, והגנה מפני 

 קורוזיה. 
 

WINSEAL שהן  בתנאי רטובות, אפילו תחיר נצמד לרוב התשתיות בתחום ההנדסה האז
 שלמות ונקיות כגון:

פוליאתילן, .וי.סי, פוליפרופילן, לבני בטון, פילבנים, מלט בטון )פרט לגבס לשיקום(, 
 וי בדיל וכדומה. קלקר, מתכות, זכוכית, ציפוי ביטומני, ציפ, פוליאוריתן

 
 

 הכנת פני השטח
חומרים את התשתית לסילוק אבק, חלקים חופשיים חומרים זרים או  יש לנקות ביסודיות

 מונעי הדבקה. 

 
 אזהרה

 אין להוסיף תוספים. 
 אין להשתמש אם האריזה פגומה. 

 אין להוסיף מים ו/או סולבנטים. 

 
 צריכה

 ר( גרם למ" 400 -מ"ל למ"ר )כ 310להדבקה: 
 ס"מ(  X 0.5 0.5 שפהמ' ) 10עבור  (גרם 400 -)כמ"ל  310: כמילוי

 ר(למ" ק"ג 5 -מ"ל למ"ר )כ 3.85: מ"מ 2עד  1.5עבור עובי בין 
 
 

 אריזה
 לקופסא. מכלים 25 –ל מ" 280מיכל של 
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 אחסון 
כאשר הוא מאוחסן באריזה  מתאריך הייצור שנים  3-מלמעלה חיי המדף של המוצר 

 - 5°C+בטמפרטורות בין יש לאחסן שאינו חשוף לקרה. יבש , קריר  במקוםהמקורית 
+35°C. 

 
WINSEAL ומד בדרישות תקן עISO 11600 " לגבי F 12.5P M1 up M2 up A up  ."

 בטבלה להלן.  מצוינותאמות לסיווג זה התכונות התו

, : בטון מנוסרסוגים שונים של תשתיות יבשות או רטובותעל ולידציה זו דרשה בדיקות רבות 
 י.וי.סי.שעבר אנודיזציה ופבטון מסורק, אלומיניום 

 
WINSEAL מדוללים. אינו עמיד הבסיסים הה של רוב סוגי החומצות ועומד בפני מתקפ

 מנים. ימעם פח ממושך למגע 
 
 

 
 
 

 הוראות בטיחות
 

 אזהרות
 נתוני הבטיחות העדכני ביותר, הערוך בהתאם לתקנות ןלגיליועל בטיחות, יש לפנות  למידע 

 אחרים על המוצר. נתונים ם וימכיל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליו
 

 איכות הסביבה
ליון נתוני הבטיחות יאו את המכילים הריקים לסביבה. יש לפנות לג/אין להשליך את המוצר ו

 ת מידע נוסף על סילוק המוצר. העדכני ביותר לקבל
 
 

 
 
 

 מאפיינים טכניים 
 

 חלק, מבריק, שחור מראה 

 משחה שמנונית תיקסוטרופית מרקם

 23°C   1.250 – 1.350 -צפיפות ב

 Abel (IP 34 )נקודת הבזק 
 )ערך לטווח קצר(

56°C 

שבועות )בהתאם לסוג  4-שעות ל 12בין  זמן ייבוש
 (, הכמות המיושמת ותנאי מזג האווירהתשתית

 40°+ עד  C +5°C° טמפרטורות ליישום

 88% חומר מוצק 
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  בדיקה תכונה 

 ISO 7389 <40 כניעה אלסטי, % גבול

 התארכות בקריעה, % 
 23°C  -בדגימה יבשה ב -
 לאחר טבילה במים  -

ISO 8339  
100 < 
100 < 

 ISO 10563 <25 אובדן נפח לאחר אידוי הממס 
10-15% 

 ISO 7390 <3 , מ"מ 50°C -ו C  5° -עמידות להחלקה ב

 
 

 


