
  



 
 מבוא

WINKLER את הכימיה ואת  לרתוםאת המטרה מאז ומעולם,  ,הציבה לעצמה

 הטכנולוגיה לשירות לקוחותיה.

הדבר מתבטא ברקיחת מוצרים המתאפיינים בהיבט טכנולוגי ברמה גבוהה 

הפשטות כי עצם  –מאוד, פשוטים, שהשימוש בהם אינו דורש מומחיות כלשהי 

 שבעבודה איתם מביאה ליעילות בהשגת התוצאות.

WINKLER  שהשיקה את קו המוצריםWINKLER SAFE  התבלטה בגין פיתוח ,

וחות מבחינת העובד ומבחינת טכנולוגיות שהשפעתן על הסביבה קטנה, והן בט

הודות למחקר שנעשה בחומרי הגלם המתקדמים ביותר המצויים זאת,  ;אחסון

 שימוש בהם.כיום בשוק, ול

העקרונות שלנו המריצו אותנו "להמציא מחדש" מוצרי שרף אחדים המיועדים 

מחדש,  להשמשתםאו  להגנה על רצפות בבתי חרושת, במוסכים ובבתי מלאכה

 מצמנט. רצפתי מצעמשטחי  ,או לאטום מחדש ,ולהחזיר לקדמותם

חת מרימתאפיין בתשומת הלב הרבה שהענקנו לקלות ב UNIBARקו המוצרים 

 החומר ולביצועים שלו, ששאפנו שיִימנּו על הראשונים במעלה.

, העוסק בהגבלה בפליטת CE/42 /2004עומדים בדרישות הצו  UNIBARמוצרי 

( עקב שימוש בממיסים; זאת, בזכות .V.O.Cחומרים אורגניים מרוכבים נדיפים )

ן, , ולפיכך נטולי כל חומרים שעלולים להזיק לאוזו100%-ביבשים היותם 

 .V.O.C.=0-וערבים ל

 התכונות העיקריות של קו המוצרים החדש הזה הן:

       

 

      

     

             

  חת / החומרמריפשטות ב

  רב תכליתיות

 עיבודיּות קלה

 התנגדות גדולה ביותר

UNIBAR הוא מוצר של   



 

 השיטה
UNIBAR  הוא שיטה חדשנית המאפשרת שימוש בתכשיר אחד- UNIBAR 

FORMULA לצורך השגת פיתרונות שונים; זאת, בפשטות רבה, על ידי הוספת ,

 רכיבים אחרים.

 

 אוטם בפני מים ומונע הצטברות אבק

 

 

 

 

 

 

 לסגירת המעגל תוכל להשתמש בתכשיר

  UNIBAR FINITURAנוסף: 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 אלכוהול



 
UNIBAR FORMULA 

. זהו חומר מלכד, 100% -יבש ב שאותו מספקים רב תכליתי,אפוקסידי תכשיר 

שתוכנן ומיוצר במיוחד כדי להעניק פיתרונות מגוונים עבור איטום בפני מים, 

 בטון תת רצפתי. מצעיומיצוק, ומשמש כתכשיר נגד הצטברות אבק ב הקשיה

 מצעהשימוש בו כמות שהוא, מהווה ערובה לתפקוד מצוין נגד הצטברות אבק ב

בכפוף  –מתמצק על פני השטח הוא  .יש לשמור נקי מאבק ושאות ירצפתה

 מ"מ. 6עד  3עד לעומק שבין  - תירצפה מצעלמידת הספיגה של ה

 

 UNIBAR FORMULAלים את והבמקרה שנדרש מיצוק לעומק גדול יותר, מ

 באתיל אלכוהול, כדי להגדיל את יכולת החלחול שלו.

 

 חהמריאופן ה

 בעזרת מברשת או גליל. UNIBAR FORMULAח את ניתן למרו

, צהבהב וערבב, עד שמתקבל נוזל הומוגני Aלתוך רכיב  Bשפוך את הרכיב 

 שקוף.

ממשקל החומר  40%-כ ,ל' לערך 3 –מזוג אתיל אלכוהול מפוגל  :מהילה

תקבל נוזל הומוגני בעל וערבב עד שי - UNIBAR FORMULAשמכיל מכל של 

 צמיגות קלה.

 

 ]עמודה ימנית[

 לצריכהכמויות 

 UNIBAR: מורחים שיכבה אחת של תכשיר למניעת הצטברות אבק

FORMULA 

 גר' למ"ר 300-ל 150כמות: בין 

 

 UNIBAR FORMULA: מורחים שתי שכבות של ממצק פני השטח

 את השכבה השנייה צריך למרוח רטוב על רטוב.

 ג' למ"ר 600עד  400כמות: 



נגד  אטימהלות עומס, שאין בהן צ, מיועד לשימוש ברצועות מפאיטום נגד מים

 אדים:

 .UNIBAR FORMULAשכבות או יותר של  2מורחים 

אחרי סיום השיכבה הראשונה, מורחים את השכבות הבאות מיד עם התקשות 

 שעות )מהערב עד הבוקר( 12עד  8 נדרשות לכך  השיכבה הקודמת.

 גר' למ"ר 900-ל 400כמות: בין 

 

 התמצקות לעומק:

מהול באתיל אלכוהול  UNIBAR FORMULAאו יותר של  שכבות 2מורחים 

 מפוגל, עד להרוויית השכבה התומכת )גם כאן רטוב על רטוב(

שצריך  מצעת של הבהתאם לנקבוביּו –גר' למ"ר  1500-ל 600כמות: בין 

 למצק.

התנגדות למצע הוא מעניק קשה לגמרי, ּומ UNIBAR FORMULAכאשר התכשיר 

 ולממיסים.מצוינת למים, לשמנים 

 

 עצות שימושיות

  +C°30-ל +C°10מרח את התכשיר כשהטמפרטורה היא בין 

 

 מאפיינים טכניים
V.O.C. 0 גר' /ל' בשימוש כמות שהוא 

 +(C °10ד' ) 120 משך העבידּות

 +(C °20ד' ) 90

 +(C °30ד' ) 60

 +(C °20ש' ) 12-+( לC °30ש' ) 6בין  משך ההקשיה

 ימים 7 במלואם הגעה למאפיינים הסופיים

 
V.O.C. 'ג' /ל' 250 מהול בכוהל מפוגל ג' /ל 

 +(C °10ד' ) 90 משך העבידות

 +(C °20ד' ) 60

 +(C °30ד' ) 30

 ש' בכפוף לטמפרטורה 24עד  12 משך ההקשיה

 ימים 7 במלואם הגעה למאפיינים הסופיים

  



 
 

UNIBAR FORMULA + SC1 = UNIBAR MALTA 
 UNIBAR MALTA, נוצר SC1בתוספים המיוחדים  UNIBAR FORMULAכשמערבבים את 

המיועד לתיקון ולמילוי גומות, סדקים רחבים ושטח לא מפולס המצויים ברצועות המפצלות 

התנגדות ומשך חיים ארוך,  תכונות מצוינות של מעניק UNIBAR MALTAאת העומס. 

 עבידות ומריחה קלות.

 
 .נוגעות לשיקום מצעי רצפה ישנים ובלוייםהתכשיר מיועד לתת מענה בקלות לבעיות ה

 
 הכנת התכשיר

, וערבב עד SC1, הוסף בהדרגה את התוספים המיוחדים Aעם רכיב  Bערבב את רכיב 

 )מקדחה(.שתתקבל עיסה הומוגנית. מומלץ להשתמש לשם כך במערבל מכאני 

 
 ]עמודה ימנית[

 מריחהאופן ה

 ניתן להשתמש בכף החלקה או מרית בנאים )שפכטל(. UNIBAR MALTAלמריחת 

 
 UNIBAR FORMULAלמרוח נגד אדים, צריך  אטומיםלפני המריחה של התכשיר על מצעים 

 גר' למ"ר, בתור תחל )פריימר(. 300עד  150של  בסדר גודל

 
 400בשיעור של   UNIBAR FORMULAעל מצעים שאינם אטומים נגד אדים, מומלץ למרוח

 גר' למ"ר. 900עד 

 
 צריכה להיעשות תמיד רטוב על רטוב. UNIBAR MALTAמריחה של שיכבה עליונה של 

 
 לצריכה תיוכמו

 לכל מילימטר עוביק"ג למ"ר  2

 
 UNIBAR MALTAסך הכול משקל של 

 SC1 + UNIBAR FORMULA  =40.5 ק"ג 

 
 מאפיינים טכניים

V.O.C.  '0 גר' /ל 

 +C °30 -+ לC °10בין  הטמפרטורות למריחהתחום 

 +(C °10ד' ) 90 משך העבידּות
 +(C °20ד' ) 60
 +(C °30ד' ) 30

 +(C °20ש' ) 12-+( לC °30ש' ) 6בין  משך ההקשיה

 ימים 7לאחר  הקשיה מוחלטת



 
 

SC2 +UNIBAR FORMULA   =UNIBAR SL 

 SC2של התכשיר; הוסף בהדרגה את התוספים המיוחדים  Aברכיב  Bערבב את רכיב 

 וערבב עד לקבלת עיסה הומוגנית. מומלץ להשתמש במערבל מכאני )מורכב על מקדחה(.

 

 ]עמודה ימנית[

 מריחהאופן ה

 בעזרת כף החלקה משוננת.UNIBAR SL לאחר הערבוב, מורחים שיכבה הומוגנית של 

 

 UNIBAR FORMULAלפני המריחה של התכשיר על מצעים אטומים נגד אדים, צריך למרוח 

 גר' למ"ר, בתור תחל )פריימר(. 300עד  150ביחס של 

 

 400בשיעור של   UNIBAR FORMULAעל מצעים שאינם אטומים נגד אדים, מומלץ למרוח

 גר' למ"ר. 900עד 

 

; זאת, UNIBAR FORMULA-קודם לכן בשנמרחו על גבי משטחים  UNIBAR SLניתן למרוח 

 מיד כשזה האחרון כבר אינו דביק.

 

 לצריכה תיוכמו

 ק"ג למ"ר, לכל מ"מ עובי 1.5

 מ"מ 3 –עובי מרבי לביצוע 

 

 UNIBAR SLסך הכול משקל של 

SC2  +UNIBAR FORMULA  =19.23 ק"ג 

 

 

 מאפיינים טכניים

V.O.C.  '0 גר' /ל 

 +C °30 -+ לC °10בין  תחום הטמפרטורות למריחה

 +(C °10ד' ) 90 משך העבידּות
 +(C °20ד' ) 60
 +(C °30ד' ) 30

 +(C °20ש' ) 24-+( לC °30ש' ) 12בין  משך ההקשיה

 ימים 7לאחר  הקשיה מוחלטת

  



 
 

UNIBAR FINITURA גימור נגד החלקה 
מוצר המיועד להעניק תכונה נגד החלקה למשטחים, בגימור צבעוני נעים לעיין. ניתן למרוח 

 –על משטחים סלולים המיועדים לתנועה סבירה בקטגוריה בינוני  UNIBAR FINITURAאת 
קל, כגון מדרחוב, חניה סגורה, שטחי אחסון / מחסנים, שטחים המשמשים לתעבורה של 

 מלגזות.
 

 צוינת למים, לממיסים, לשמנים ולפחמימנים.מעניק התנגדות מ

 
על מצע רצפתי עם אטימה בפני אדים, צריך למרוח  UNIBAR FINITURAלפני שמורחים את 

UNIBAR FORMULA  גר' למ"ר בתור תחל. 300עד  150בשיעור של 
 

גר' למ"ר של  900-ל 400על מצע רצפתי שאינו מצויד באטימה בפני אדים, מומלץ למרוח בין 
UNIBAR FORMULA. 

 
 UNIBARעל משטחים שטופלו קודם לכן בתכשיר  UNIBAR FINITURAניתן למרוח 

FORMULA.מיד כשזה האחרון מפסיק להיות דביק , 
 

 ]עמודה ימנית[

 הכנת התכשיר
 ומערבבים עד שמתקבל נוזל הומוגני. Aלתוך רכיב  Bיוצקים את רכיב 

 

 מריחהאופן ה
ניתן למרוח את התכשיר בעזרת מברשת וגליל. כל שכבה תימרח על קודמתה מיד כשניתן 

 החומר כבר אינו דביק. –לדרוך על הקודמת, כלומר 
 

 לצריכה תיוכמו
 גר' למ"ר, שאותם מורחים בשתי שכבות. 300עד  200 –עבור פני שטח חלקים 

 
גר' למ"ר, בשתי  400-ל 300עבור פני שטח מחוספסים, משובשים, מומלץ למרוח בין 

 שכבות
 

 מאפיינים טכניים

V.O.C.  '0 גר' /ל 

 +C °30 -+ לC °10בין  תחום הטמפרטורות למריחה

 +(C °10ד' ) 120 משך העבידּות
 +(C °20ד' ) 90
 +(C °30ד' ) 60

 +(C °20ש' ) 12-+( לC °30ש' ) 8בין  משך ההקשיה

 ימים 7לאחר  הגעה להתנגדויות הכימיות והמכאניות במלואן

 


