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תנאי מכיוון ש התחייבות ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללאעתנו. עם זאת, ילמיטב ידומדויק הנתונים הטכניים הזה נכון  ןהמידע בגיליו
 . מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. נם תחת שליטתנוהשימוש אי

WINKLER  המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את ללא הודעה מראש. את המוצרים ואת תוכן מסמך זה שומרת את הזכות לשנות
 המהדורות הקודמות. 

 

 במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.  

 
 

 המוצר תיאור
WINGLUE מיוחדים.סינטטיים  פולימרים בתוספתסס על ביטומן בוהוא חומר מקשר המ 

עמידות גבוהה למים  עם פורמולציה מיוחדת המקנהוד. דנועד לממברנות ביטומן ולוחות בי
 ובלאי. 

 
 

 תחומי יישום
WINGLUE  בהתקנה ממברנות ביטומן ולוחות בידוד י ליישומהוא חומר מקשר המתאים

ס"מ, מתאים  40-50ויישום אנכי עד לגובה  45° -על משטחים בעלי שיפוע נמוך מאופקית 
כאשר השימוש באש אסור או כאשר לא ניתן להשתמש בחומרים מקשרים נפוצים על בסיס 

 חלקים חופפים של ממברנות ביטומן. טוםיאלסולבנטים. ניתן לשימוש גם 
 

 
 מאפיינים טכניים 

 
 תכונות המוצר 

 

 נוזל, צמיגי מראה:

 חום צבע:

pH:  11 ± 0.5 

 דקות 90 (:C° 20זמן לייבוש )

 1.08 )גרם לסמ"ק(: C° 20 -משקל מרחבי ב

 70 תכולת מוצקים )%(:

 0.5 – 0.7 :צריכה )ק"ג למ"ר(

 C° 5+ טמפרטורת מינימום ליישום:

 

 9% :שעות טבילה במים( 24ספיגת מים )לאחר 
 

 N 12.5 שעות לאחר היישום Pelage 24עמידות 
 

 N 3.15 שעות  24לאחר ( Peel) להתקלפותעמידות 
 

 -ימים ב 8לאחר בדיקת התיישנות ) להתקלפותעמידות 
  .עם ונטילציה מאולצת( 80°

7.9 N 
 

ממברנה(  –גרירה בחיבורים )ממברנה כוח עמידות ל
 שעות.   24לאחר 

123.5 N 
 

ממברנה(  –גרירה בחיבורים )ממברנה כוח עמידות ל
עם ונטילציה  80° -ימים ב 8)לאחר בדיקת התיישנות 

 .מאולצת(

215.6 N 
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 הכנת פני השטח
WINGLUE  בצורה יסודית , עם זאת, מומלץ לנקות את התשתית מצויןבעל כושר הספגה

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

 
 

 יישום
תוך שמירה על יישום שכבה  הבעזרת רולר, מברשת ומברשת גדוליש ליישם את המוצר 
 בעובי מתאים ואחיד. 

 ללו בשום אופן עם מים או סולבנט אחר. דהמוצר מוכן לשימוש, אין ל
, יש להמתין עד שהמוצר יבש למגע, לקבלת חוזק קישור ןהביטומ תממברנלפני התקנת 

כאשר ולוודא שכל המים העומדים התאדו, אופטימלי. ניתן לבדוק זאת פשוט על ידי נגיעה, 
WINGLUE  ,שעות. משך ההצמדה יזמן דביק למגע 

 בקיצור, לפני הנחת הממברנה, וודא שרוב המים במוצר שייושם התאדו. 
 

ייבוש על פני השטח תלוי בנקבוביות התשתית ובתנאי מזג האוויר.  תהזמן הנדרש לקבל
 90, ניתן להניח את הממברנה לאחר C° 20-דרך כלל, בתשתית עם נקבוביות נמוכה בב

 דקות.
 

 דקות.  30ן להתקין את הממברנה גם לאחר נית ,C° 20-בתשתיות נקבוביות ביותר ב
 

בתיים, מומלץ לבצע בדיקה מקדימה בגלל הטווח הרחב של התשתיות והתנאים הסבי
 חופפות.   יריעותהנחת בין להמתנה לקביעת הזמן הנדרש 

 
דקות, לפני איטום החלקים החופפים בין ממברנות ביטומן, כך שהמים במוצר  90יש להמתין 

 ה יספיקו להתאדות והמוצר יגיע לרמת הדביקות הרצויה. המיושם על החפיפ
 

. שעות 24למשך  מגע של מים, גשם או שלגפני מ תפריםהגן על איטומים חיצוניים של 
מקבל עמידות מצוינת למים  WINGLUE UNIVERSALשעות האיטום של  24לאחר 

 ועמידות לאורך זמן. 
  

 צריכה 
 0.500  נקבוביות ולא פגומות )ממברנות, פאנלים(ק"ג למ"ר עבור תשתיות לא 

 0.500  תפרים בין ממברנותק"ג למ"ר עבור איטום של . 

 0.700 – 0.500  .ק"ג למ"ר על פי רמת החספוס של התשתיות 
 

 אזהרה
יש ליישם את המוצר על משטח יבש לחלוטין. לכן, אין ליישם את המוצר על משטחים מכוסים 

 בקרה, במשטחים החשופים לקרה בלילה או במזג אוויר גשום. 
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 תחזוקת כלים
יש לנקות עם מים לפני שהמוצר מתייבש לחלוטין, במקרה שהמוצר מתייבש, ניתן להסיר את 

WINGLUE UNIVERSAL סולבנטים אורגנים. רק באמצעות 
 
 

 אריזה
 ק"ג. 20 -5מיכלים של 

 

 
 אחסון

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

 

 
 הוראות בטיחות

 

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

 התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר. 
 

 איכות הסביבה
אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות 

 ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר. העדכני 
 

 
 
 


