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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
לאיטום והודות לטכנולוגיית  WINKLERהחדש נוצר מתוך המסורת הנהדרת של  2021

WINKLERSAFE  הבלעדית לפורמולציות של מוצרים על בסיס מים בעלי השפעה סביבתית
ממברנת איטום נוזלית אלסטומרית צבעונית שלו.  FIBER -התפתח לגירסת ה 2021נמוכה. 

ללא סולבנטים, ולכן  100% הוא דים. המוצרעל בסיס מים העמידה למים עוממשויירנת בסיבים 
 .WINKLERככמעט ללא השפעה סביבתית. פותח על ידי מעבדות המחקר ופיתוח של  נחשב

   

 
 תחומי יישום
2021 FIBER  ניתן ליישום על גגות, קורות בטון משוריין בסיבים, פנלים מעץ אוOSB מרפסות ,

ומשטחי חוץ מרוצפים הנתונים לתנועה רגלית לא קבועה, כיפת בטון, ממברנות ביטומן ישנות ועליות 
 גג. 

2021 FIBER  פותח במיוחד ליישומים על תשתיות לא אחידות הדורשות כיסוי מעולה ושכבת
 ניתנת ליישום בשכבה אחת. איטום עבה ש

הסיבים, המאוזנים בצורה מושלמת עם פולימרים מיוחדים מאפשרים את איטום המשטחים הנתונים 
, לבנים, לתיקון פייבר צמנטלתנועות ללא צורך בחיזוק המוצר. מתאים ליישום על בטון, עץ, 

  .ממברנות ביטומן פגומות
2021 FIBER נירבעל עמידות יוצאת מן הכלל לק UVגבוהות ונמוכות ואפילו לתנאי  ת, לטמפרטורו

 מזג אוויר קשים. 
 
 

 הכנת פני השטח
מתפוררים, כל חומר זר או חומרים קים חללסילוק: לכלוך, אבק, יש לנקות את התשתית ביסודיות 

העמידים לחומרים מקשרים. היישום יתבצע על משטח יבש. למרות שהמוצר יכול לעמוד באחוז 
, תמיד מומלץ לבדוק נוכחות של לחות סמויה כדי למנוע את תופעת לחץ 5%-ל 3%לחות במצע בין 

על  FIBER 2021של  כושר ההצמדהכדי לשפר את  WINFIX CONCRETEהאדים. יש ליישם 
 משטחים מאובקים. 

 
 

 המלצות
 תוסף.כל אין להוסיף 

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

 

 
 ותאזהר

יום חמצון לפני  180במקרה של יישום על גבי ממברנות ביטומן, הממברנה צריכה לעבור לפחות 
יש ליישם את המוצר בתנאים סביבתיים המתאימים להבטחת התייבשותו המלאה יישום המוצר. 

לקרה או לחות  חשופיםמשטחים הקפואים, אין ליישם את המוצר על משטחים  מהר ככל שניתן. לכן,
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השעות הראשונות מפני מים, גשם  24 -גבוהה בלילה או במזג אוויר גשום. יש להגן על המשטח ב
 .35°+ עד   5°C+ש ליישם בטמפרטורות בין ושלג. י

 

 
 יישום

2021 FIBER  ניתן גם ליישם בשכבה בודדת . מריחהכף ליישום בעזרת רולר, מברשת צבע, ניתן
הכיסוי האחיד של המשטח חשוב. כאשר משתמשים ברולר מומלץ לגלגל אותו בתוך הדלי כדי אם 

  לקלוט כמות נכבדה של מוצר וכדי להרטיב את הכלי טוב יותר. 
 

 צריכה 
 ק"ג למ"ר בשתי שכבות.  1.6

 

 
 אריזה

 ק"ג. 20, 10, 5מיכלים של 
 ק"ג 1דלי של 
 : לבן, אפור, אדום, ירוקצבעים

 
 

 אחסון
תקינה. יש לאחסן תו החודשים כאשר הוא מאוחסן באריז 12אורך חיי המדף של המוצר הוא 

 אינו עמיד לקרה. .35°C+ עד  5°C+בטמפרטורות בין 
 
 

 הוראות בטיחות
 

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

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

 
 נתונים על המוצר

 
 משחה בצפיפות בינונית מראה:

 לבן/ אפור/ אדום/ ירוק צבע:

  ±1.45 0.05 )גרם לסמ"ק(: 20°C -צפיפות ב

 60-90 )דקות(: 20°C -יבש למגע ב

 71  2 ± תכולת מוצקים )%(:

pH: ± 1  8 

 20°C (cps:) ± 1,000  36,000 -ב Brookfieldצמיגות 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EC/2003/53המוצר מציית להנחיה 


