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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
של  חי, פותח במעבדות המחקר ופיתורכיב-דואפוקסי,  איטום צבעוני עם גימור חומר 

WINKLER. 
 

 
 תכונות מיוחדות

משטח. מתאים לכל המצבים בהם בשינוי המאפשרת את  במוצר הכלולה  אינרטיתתערובת 
 נדרשים משטחים ללא החלקה. 

 המוצר מאופיין גם בתכונות איטום טובות מאוד ועמידות טובה לסולבנטים ושמנים שכיחים. 
 בעל עמידות מכנית טובה מאוד לשחיקה ולבלאי. 

 מכיוון שהמוצר אינו מכיל סולבנטים, השפעתו על הסביבה נמוכה ביותר. 

 
 

 תחומי יישום
, כגון אזורי הולכי רגל, מוסכים, קל עד בינונילציפוי מדרכות תחת תנועה רגילה בעומס 

 מחסנים, אזורי תנועת מלגזות. 

 
 הכנת פני השטח

 יש לנקות ביסודיות את המצע לסילוק: אבק, שמנים, גריז וחומרים זרים. 
 UNIBAR םע לאחר קריאת גיליון הנתונים הטכניים, יש לטפל ראשית לפני יישום המוצר, 

FORMULA . ה )כלומר אינו דביק למגע( יש ליישםיכלאחר שהמשטח יציב לדר UNIBAR 
FINITURA ANTISDRUCCIOLO  . 

 

 
 הרכיבים לפני היישום נוהל ערבוב 

 
 ליישום  UNIBAR FINITURA ANTISDRUCCIOLOהכנת 

 . ללא משקעים לערבב את רכיב א לקבלת תערובת אחידהיש 
 . הומוגניאת כל רכיב ב  לרכיב א ולערבב באיטיות, ניתן גם ידנית, לקבלת נוזל יש לשפוך 

 

 יישום
בעזרת רולר ומברשת. ניתן ליישם שכבה נוספת לאחר שהשכבה ליישם את המוצר  יש

 שעות(.  16 – 12יציבה לדריכה ) מתהקוד
 

 
 מגבלות עקב תנאים סביבתיים

אין , לכן ניכרתזמן ההתקשות מואט בצורה  +C 5° -כאשר טמפרטורת המצע נמוכה מ

 ליישם את המוצר בטמפרטורות נמוכות מהטמפרטורה לעיל. 

ב( חשופים לשמש )במכוניות מסחריות,  -אין להשאיר את שני הרכיבים ) א ו

 . משאיות וכו'( הם עלולים להתחמם וזמן העבידות שלהם ירד בצורה דרסטית
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 הערות מיוחדות למוצר זה
שני ש דורש UNIBAR FINITURA ANTISDRUCCIOLOרכיביים, -כמו כל המוצרים הדו

 .לפני היישום ויעורבבו לחלוטיןסדר הנכון יוכנסו ב , במינון הנכון מראש , המסופקיםהרכיבים
 

 אזהרות
UNIBAR FINITURA ANTISDRUCCIOLO לתערובת  ב-רכיבים א וערבוב , לאחר

 . מכל סוג שהוא לדלל אותו עם כל סולבנט  אין, מוכן לשימוש. לכן גניתוהומ
 

  צריכה

 ל המשטח המטופל. ע בעובי היישום ובשינוי הנדרש כמובן התנאים הנדרשים להגנה תלויים 
 המיושמים בשכבה אחת או שתיים.  גרם למ"ר  200-300משטחים חלקים: בממוצע 

 בשתי שכבות.    גרם למ"ר  300-400: מומלץ ליישם שעברו שינויים משטחים מחוספסים
 

 תחזוקת כלים
 המוצר. של התקשות ה לפני, אתנוליש לנקות את הכלים עם 

 
 אריזה

 ק"ג  4.5רכיב א: 
 ק"ג 1.5רכיב ב: 

 צבעים: אדום, אפור
 

 אחסון 
אינו . שיםחוד 12 השלמה והתקינה הוא תוכאשר הוא מאוחסן באריז המוצר חיי המדף של 
 .35°C+ עד   5°C+בטמפרטורות בין  יש לאחסן עמיד לקרה. 

 
 
 

 
 הוראות בטיחות

 

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

 .זיקליים ונתונים אחרים על המוצר יכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פהתקפות ו
 

 הסביבהאיכות 
לקבלת מידע נוסף על . לאתרים מתאימיםאו את המכלים הריקים /להשליך את המוצר ו יש

 ליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר. ייש לפנות לגסילוק המוצר 
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 UNIBAR FINITURA ANTISDRUCCIOLOשל  תכונות פיזיקליות
 

 רכיב ב  רכיב א  

 נוזל נוזל מראה:

 שקוף אדום/ אפור צבע:

 0.97 1.25 משקל מרחבי )גרם לסמ"ק(:

 100 100 תכולת מוצקים:

 

 UNIBAR FINITURA ANTISDRUCCIOLOם של נתוני יישו
 

 רכיב א + רכיב ב  של הרכיבים א + ב יחס ערבוב 
 ק"ג   1.5ק"ג  +  4.5

 יקסוטרופיתנוזל  :מצב לאחר ערבוב רכיבים א + ב
 אפור/ אדום צבע:

 1.15 :(גרם לסמ"ק )משקל מרחבי 
 30°C+ עד    5°C + טווח טמפרטורות ליישום: 

 ( 10°C+דקות ) 120 עבידות: זמן 

 ( 20°C+דקות ) 90

 ( 30°C+דקות ) 60

 ( 20°C+שעות ) 12( עד 30°C+)שעות  8 :זמן התקשות

 ימים 7לאחר  :עמידות כימית ומכנית מלאה

 

 
 ביצועים סופיים

 

 טובה מאוד עמידות לרטיבות

 טובה ימים( 7עמידות לשמנים )לאחר 

 טובה ימים( 7עמידות לסולבנטים )לאחר 

 ימים( 7עמידות לשחיקה )לאחר 
(TABER grinder CS 17, 1000 rev ) 

 מ"ג  50

 
 


