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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

 
 

 המוצר תיאור
 סיבי פוליאסטר מיוחדים.  100%איטום נוזלית.  ליריעתחיזוק 

 אינו אלרגני.
 אינו נרקב.

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

 
 

 תחומי יישום
WINTECHNO MAT  הגמישות שלו ליישום במריחה איטום נוזליות ריעותיאידיאלי לחיזוק .

מטופלים, ובזכות החדירות המעולה שלו מתאים המבטיחה התאמה מעולה למשטחים 
 WINTECHNO ים אתכגוניות והעובי הדק שלו הופ-ום. הרבט לעבודה עם נוזלי אי במיוחד

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

 
WINTECHNO MAT ף אריחים, רצומ"ר(,  50ם )מעל לשימוש על שטחים גדולי צויןמ

ספוג בצורה יעילה את , ומאפשר לאיטום הנוזלי ללתנועהמרזבים ועל תשתיות הנתונות 
 המתחים הנוצרים על ידי התשתית. 

 היה תמיד קשורה לביצוע ת WINTECHNO MATהכוללת ם ואיטמערכת  ,בשטחים גדולים
 תפרי התפשטות. 

 
 יישום

 לית הנבחרת לאיטום. זש לפנות לדף הנתונים הטכניים של היריעה הנוי

 
 

 מאפיינים טכניים 

 יחידת מידה    

 גרם למ"ר ISO 9073-1 70 משקל

 מ"מ  ISO 9073-1 0.65 עובי 

 עומס שבירה   
 רוחבי
 אורכי 

EN 12311-1  
450 
170 

 
N/ 5 cm 

  התארכות בשבירה
 רוחבי
 אורכי 

EN 12311-1  
16 
30 

 
% 

 

 נתוני אספקה
 

 יחידת מידה   

 ס"מ 100 גובה

 מ'  100 אורך 

 מ"ר 100 שטח

 20 כמות למשטח 
2000 

 גלילים
 מ"ר
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 הוראות בטיחות
 

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

  .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. 

 

 


