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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 כהיישום  במוצר, ההמלצות כאן לגבי
 ת ביותר. הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכני תהזכות לשנות ולעדכן את גיליונו

 
 

 המוצר תיאור
 סיבי פוליאסטר מיוחדים.  100%חיזוק לממברנת איטום נוזלית. 

 אינו אלרגני.
 אינו נרקב.

 עמיד לפגעי זיהום אוויר.
 התאמה לכל סוג של תשתית. לקל 

 
 

 תחומי יישום
WINTECHNO MAT  אידיאלי לחיזוק ממברנות איטום נוזליות. הגמישות שלו מבטיחה

 במיוחדמטופלים, ובזכות החדירות המעולה שלו מתאים ההתאמה מעולה למשטחים 
  WINTECHNO MAT ים אתכגוניות והעובי הדק שלו הופ-ום. הרבטלעבודה עם נוזלי אי

כושר בעל לכלי יעיל גם ברצפות קיימות, כאשר קיים הפרש גבהים, במיוחד ליד ספי דלתות, 
 קישור גבוה במיוחד. 

צפה ר, ניתן להמשיך ישירות עם התקנת שכבת איטוםברצפות ישנות, שלעיתים אין להן 
 חדשה ללא הסרת הרצפה הקיימת. 

 
 הכנת פני השטח

 יש ליישם על המשטח שכבה דקה של חומר איטום.  .1
 ולהטביע אותה בעזרת כף מריחה.  WINTECHNO MATיש להניח את יריעת  .2
 יש ליישם את השכבה השנייה של חומר האיטום.  .3

 

 מאפיינים טכניים  

 יחידת מידה   

 גרם למ"ר ISO 9073-1 50 משקל

 מ"מ ISO 9073-1 0.45 עובי

 עומס שבירה  
 רוחבי
 אורכי

EN 12311-1  
250 
50 

 
N/ 5 cm 

 התארכות בשבירה
 רוחבי
 אורכי

EN 12311-1  
15 
30 

 
% 

 

 נתוני אספקה
 

 יחידת מידה  

 ס"מ 100 גובה

 מ' 200 אורך

 מ"ר 200 שטח

 גלילים 9 כמות למשטח

 מ"ר 1,800 
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 הוראות בטיחות

 

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

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

 

 


