
 
 תיאור המוצר

שקוף על בסיס מים, מונע הדבקת לכלוך לתשתית, פותח על ידי מעבדות המחקר הגנה ציפוי 
 . WINKLERיתוח של הפו

 
   

 תחומי יישום 
 . WINKLERיש ליישם את המוצר מעל מוצרים מחזירי אור מסדרת ההגנה/ איטום של 

WINCLEAN   משפר את עמידות תכונות החזרת האור של המוצר התחתון במשטחים העוברים ניקוי
 תכוף. 

 
 

 הכנת פני השטח 
לעבור  מוצרי הגנה/ איטום צריכים  יש לנקות ביסודיות את המשטח ולמנוע כל עיבוי מים פוטנציאלי.

, לאחר היישום של השכבה האחרונה ולפני היישום של התייבשותשעות  48-72לפחות 
WINCLEAN  . 

 
 

 אזהרה
 אין להוסיף כל תוסף. 

 אין להשתמש אם האריזה פגומה. 
 אין להוסיף מים או ממסים. 

שעות לאחר היישום מפני מים, גשם, שלג. אין ליישם במקרה שצפויה לחות   24יש להגן על המוצר 
 .35°C+ עד   5°C+גבוהה בלילה. יש ליישם בטמפרטורה בין 

 
 

 יישום 
 המוצר מוכן לשימוש וניתן ליישום על משטח נקי ויבש באמצעות רולר, מברשת ואקדח ריסוס איירלס.

 
 

 צריכה 
 כבה אחת.גרם למ"ר בש 80

 
 

 אריזה
 ליטר.  20, 5מיכלים של 

 

 
 אחסון 

חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה תקינה. יש לאחסן   12ניתן לאחסן את המוצר למשך 
 .לקרה. אינו עמיד 35°C+ עד   5°C+בטמפרטורות בין: 

 

 
 
 

WINCLEAN  

 בתעודת המשלוח קוד פריט: 
 

 7.4.2021: התאריך הוצא
 

 2מתוך  1עמוד 
 

 05מהדורה מס' 
04 



 הוראות בטיחות 
 

 
 אמצעי זהירות

הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות  למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני 
 זיקליים ונתונים אחרים על המוצר.  יוכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פ

 
 

 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.  
 

 
 

 נתונים טכניים 
 

 נוזל : מראה

 חלבי צבע:

 שקוף  צבע לאחר ייבוש מלא: 

 שעה C 20° : 1-זמן לייבוש ב

   0.05 ± 1.02 )גרם לסמ"ק(: C 20°-ב צפיפות

 3 ± 15 תכולת מוצקים )%(:

pH: 8.5 ± 1 

 C 20°  : 15 ± 1-ב Brookfield cPsצמיגות 

 
 .CE/2003/53  דירקטיבההמוצר עומד בדרישות  

 
 

 
 
 
 

 
, אזור העבודה והיישום של  ושהמידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימ

. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן  והם תלויים במספר גורמים  אינם תחת שליטתנו  המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום
 בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. 

WINKLER העדכנית ביותר  לוודא שהם מחזיקים בגרסה ללא הודעה מראש. על הלקוחות  גיליונות הנתוניםאת   ולעדכן שומרת את הזכות לשנות. 

 


