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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  לוקחיםראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו והמוצר בהתאם לה
 WINKLER S.r.l. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. בלבד קווים מנחיםניתנו כום הייש במוצר, ההמלצות כאן לגבינכון 

הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה  תשומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונו
 העדכנית ביותר. 

 
 

 
 המוצר תיאור

על ידי מעבדות המחקר  פותחצבע נושם על בסיס אבקה, ידידותי לסביבה, מונע טחב. 
 .WINKLERופיתוח של 

 

 
 תחומי יישום

 טחב סילוקהמוצר מתאים לשימוש בתוך ומחוץ למבנים. מורכב מחומרים ייחודים למניעה או 

חדרי אמבטיה ומטבחים,  או במקומות עם לחות גבוהה כגון ותפרחות בטון. ניתן ליישום 
על  SANAPITTלחות. כאשר מיישמים את  להתמודדות עםכחומר גימור בפעולות שיקום 

 ם עם מראה של ברק קל למבנה. היא קירות חלקיקירות התוצאה 

  
 

 הכנת פני השטח
: אבק, חלקים מתפוררים, חומרים זרים או חומרים לסילוק את המשטחביסודיות יש לנקות 

 . סדקים על פני השטחאת הלמלא . יש המונעים הדבקה
 

 
 יישום

דקות  10-יש לערבב היטב עד לקבלת תרכובת הומוגנית לחלוטין, ללא גושים. יש להמתין כ
שעות בין השכבה הראשונה לשנייה.  3וליישם בעזרת רולר או מברשת. יש להמתין לפחות 

 צבע רגיל בצורת משחה, שניתן להשיג בכל מפעל צבעים. עם מוצר להוסיף גוון לניתן 

 
 
 

 אזהרות
 .או תוספים טמלאין להוסיף 

 אין להשתמש במקרה שהמיכל פגום. 
לערבב רק את הכמות הנדרשת יש   .35°+ -ל+  5°Cיש ליישם את המוצר בטמפרטורה בין 

 ליישום, על מנת למנוע בזבוז.
 
 

 צריכה
 גרם למ"ר 75
 

 יחס ערבוב מומלץ:

 SANAPITTק"ג  1
 ליטר מים 0.8

 



 

SANAPITT  קוד פריט: ראה גיליון
 נתונים

: התאריך הוצא
22.02.2018 

 03מהדורה מס' 

 2מתוך  2עמוד 
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – 

info@winklerchimica.com    www.winklerchimica.com 

 

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  לוקחיםראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו והמוצר בהתאם לה
 WINKLER S.r.l. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. בלבד קווים מנחיםניתנו כום הייש במוצר, ההמלצות כאן לגבינכון 

הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה  תשומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונו
 העדכנית ביותר. 

 
 

 אריזה
 שקים לקופסא 8 –ק"ג  3שקים של 

 ק"ג 10שקים של 
 
 

 אחסון
יש  .לא פגומהשלמה ובאריזה חודשים כאשר הוא מאוחסן  24 למשךהמוצר ניתן לאחסן את 

 .35°C+  -ל  5°C+בטמפרטורות ביןומוגן,  יבשבמקום לאחסן 
 
 

 

 הוראות בטיחות
 

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

  .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. 
 

 
 

 תכונות המוצר
 

 אבקה :מראה

 לבן :צבע

 0.7 )גרם לסמ"ק(: 20°C -משקל מרחבי ב

 גרם למ"ר לשכבה 110 צריכה, כאשר אינו מדולל עם מים:

 8-10 :)שעות( 20°C -זמן ייבוש ב

 (DIN 18363שעות ) 24גרם למ"ר ל 200 -כ  :חדירות אדים

 
 

 
 

 .CE/2003/53המוצר עומד בחוק 


