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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 כהיישום  במוצר, ההמלצות כאן לגבינכון 
תונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה הנ תשומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונו

 העדכנית ביותר. 

 
 

 המוצר תיאור
WINGLUE FAST סינטטיים  חומרים מקשרים הכוללסס על ביטומן בוהוא חומר מקשר המ

אינו מכיל  WINKLERופיתוח של  רמיוחדים. המוצר, שפותח על ידי מעבדות המחק
 . נמוכה השפעה סביבתית בעלכלכן נחשב גנים, רסולבנטים או

 
 

 תחומי יישום
WINGLUE FAST  של ממברנות ביטומן ולוחות בידוד ליישומים הוא חומר מקשר המתאים

 שימוש באש. נו דורש בהתקנה אופקית ואנכית פרט לקירות חיצוניים. אי
 
 

 הכנת פני השטח
WINGLUE FAST  בצורה , עם זאת, מומלץ לנקות את התשתית יןמצובעל כושר הספגה

ולסלק: אבק, חלקים מתפוררים, חומר זר. יש לבצע את היישום על משטח יבש, יסודית 
  אחרת זמן הייבוש עלול להתארך בצורה משמעותית. 

 
 

 עצות
 אין להוסיף תוספים. 

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

 
 

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

את המוצר על משטחים מכוסים בקרה, במשטחים החשופים לקרה בלילה או במזג אוויר 
 גשום. 

 
 

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

 תוך שמירה על יישום שכבה בעובי מתאים ואחיד.  המברשת ומברשת גדולבעזרת רולר, 
 

 . יכול להיות מיידישטחים סופגים התקנת ממברנות ביטומן ו/או לוחות בידוד על מ
ייבוש להזמן הנדרש משך בתשתיות ו/או ממברנות שאינן סופגות במיוחד, יש להמתין את 

התשתית ובתנאי מזג האוויר. בתשתית עם השכבה העליונה, זמן זה תלוי בנקבוביות 
 דקות.   45, ניתן להניח את הממברנה לאחר C° 20-נקבוביות נמוכה ב

  
בגלל הטווח הרחב של התשתיות והתנאים הסביבתיים, מומלץ לבצע בדיקה מקדימה לפני 

כדי לקבוע את זמן ההמתנה הנדרש להתקנת  חופפות ו/או חומרי בידוד אחרים יריעותהנחת 
 .  יריעותיפות בין חפ
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 .WINSEALשל ממברנות ביטומן בעזרת  תפרי החפיפהניתן לאטום את 

 צריכה 
 0.800 – 0.600  ,ק"ג למ"ר עבור תשתיות לא נקבוביות ולא פגומות )ממברנות

 ות(חלו

 1.000 – 1.500  .ק"ג למ"ר על פי רמת החספוס של התשתיות 
 

 
 אריזה

 ק"ג. 20 -5מיכלים של 
 

 
 אחסון

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

 

 
 הוראות בטיחות

 

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

  .נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר ללהתקפות וכו
 
 

 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:

 חום לאחר ייבוש מלא צבע:

pH:  11 ± 0.5 

 יישום מיידי :C° 20 -ב סופגים חומריםעבור זמן המתנה 

 דקות 45מקסימום  :C° 20 -המתנה עבור חומרים לא סופגים בזמן 

 1.20 0.05±   :)גרם לסמ"ק( C° 20 -ב משקל מרחבי

 75 תכולת מוצקים )%(:

 1.76 תרכובות אורגניות נדיפות )גרם לליטר(:

 C° 5+ טמפרטורת מינימום ליישום:

 

 של המוצר עמידות מאושרים ביצועי

 למינציה של לוחות הבידוד.-דה + לוחות בידוד Winglue Fast ה שלהצמד
 

ממברנות +  Winglue Fast ה שלהצמד
 פולימר-ביטומן

 Mpa 0.45ערך ממוצע:  
 

 
 

 Directive 2003/53/CE -עומד ב


