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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  לוקחיםות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו ראוהמוצר בהתאם לה

 WINKLER S.r.l. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. בלבד קווים מנחיםניתנו כהיישום  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
WINGLUE FP  מיוחדים. המוצר, סינטטיים  חומרים מקשריםוביטומן  עם הצמדההוא חומר

לכן גנים, ראינו מכיל סולבנטים או WINKLERופיתוח של  רשפותח על ידי מעבדות המחק
 . נמוכה השפעה סביבתית בעלכנחשב 

 
 

 תחומי יישום
WINGLUE FP  מפוליסטירן על מבנים התקנת לוחות בידוד להוא חומר מקשר המתאים

 .C 2°ת יישום קל, כל עוד הוא מתבצע מעל והזרימה שלו מאפשרתכונות . כולל מרתפים
משקל מלא, המפצה על השינויים תחת התכונות התיקסוטרופיות שלו מאפשרות יישום 

מבטיח כוח איטום גבוה מאוד. תוספות המיוחד של מבנים. הביטומן שונים במשטחים 
 הספיגה ואת האלסטיות של המוצר.  שרהפולימר מגבירות את כו

 
 

 הכנת פני השטח
WINGLUE FP  בצורה , עם זאת, מומלץ לנקות את התשתית מצויןבעל כושר הספגה

משוחררים, כל סוג של שמן או גריז וחומרים זרים או אבק, חלקים כלוך, לולסלק: יסודית 
על לחות  כאשר קיימת) בלבד יש לבצע את היישום על משטח יבשחומרים עמידים להדבקה. 

  . (תארך בצורה משמעותיתיהייבוש זמן  ,פני שטח התשתית
 
 

 עצות
 תוספים. בצורך אין 

 אם האריזה פגומה.  במוצר אין להשתמש
 אין להוסיף מים ו/או סולבנטים.

 .40+עד  5°C+בטמפרטורות בין יש ליישם את המוצר על משטחים יבשים 
 
 

 יישום
 WINGLUE FPליישם את  המוצר מוכן לשימוש ואין צורך להוסיף מים או סולבנטים. ניתן

עבור יישומים זולים תוך שמירה על יישום שכבה בעובי מתאים ואחיד. כף מריחה, בעזרת 
 כל חלק שעלול ליצור שינויים. ולסלק התשתית לנקות את עובי קטן יותר, יש ב
 

על משטחים קפואים או קרים, יש ללוש את המוצר  WINGLUE FPבמקרה שיש ליישם את 
 על התשתית בעזרת כף מריחה עד שהמשטח המטופל יתלחלח. 

 
 

 זמן התקנה
WINGLUE FP  לוח הבידוד מייד )לא יותר מ להתקין אתחייבים , לכן לייבוש מהירתוכנן-

 דקות( לאחר הטיפול במשטח.  10
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 צריכה 
 1.000 – 0.900  ק"ג למ"ר 

 

 
 אריזה

 ק"ג. 20 -5מיכלים של 
 

 
 אחסון

במקום  תקינהתו החודשים כאשר הוא מאוחסן באריז 12אורך חיי המדף של המוצר הוא 
 .35°C+ עד  5°C+יש לאחסן בטמפרטורות בין אינו עמיד לקרה.  .מוגן ויבש

בטמפרטורות גבוהות יותר עלול להיווצר קרום על פני השטח. אולם קרום זה אינו פוגם 
 בתכונות הטכניות והפונקציונליות של המוצר. 

 
את כושר הלישה, היישום  ד, הוא מאב0°C -במקרה שהמוצר מאוחסן באוזרים מתחת ל

 40°C -ב הנדרשזמן המוצר קפוא, מספיק לאחסן אותו למשך ה . כאשרשלו וההצמדות
 בערך. יש לערבב לפני השימוש. 

 

 
 הוראות בטיחות

 

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

  .המוצר נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על 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. 
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 מאפיינים טכניים )ערכים ממוצעים(
 

 לשימוש מקצועי תכונות המוצר
 

 נוזל, צמיגי מראה:

הקישור לא הושג במלואו כאשר חום  צבע:
מלא וכאשר קישור הגיע ל ושחור כאשר

  . יבש

 0 .1 0.05±   :)גרם לסמ"ק( C° 20 -ב משקל מרחבי

 70 תכולת מוצקים )%(:

 דקות C: 10-15° 20 -ב זמן עבודה )קיים(

 שעות 24לאחר  :C° 20 -ב ייבוש מלא

 מצוינת לאחר הייבוש עמידות למים:

 C° 2+מעל  טמפרטורת יישום:

 
 

 Directive 2003/53/CE -עומד ב


