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תיאור המוצר
 ,WINBITUROOFפותח במעבדות המחקר ופיתוח של  ,WINKLERמשחה חד-רכיבית
מוכנה לשימוש לפילוס ,העשויה מתרחיף ביטומן במים.

תחומי יישום
מבטיח עבידות מצוינת וקל ליישום :משמש לפילוס ולשיקום שיפועים על תשתיות ביטומן
(חלקות או יריעות ביטומן גרנולריות) לפני יישום שכבה חדשה של מוצר איטום.
ניתן לשימוש גם כפס לקנטים בחיבור בין קיר-רצפה.

הכנת פני השטח
יש לנקות את פני השטח ביסודיות לסילוק לכלוך ,אבק וחומרים משוחררים ,כל סוגי השמן או
גריז ,חומרים זרים או חומרים נגד הדבקה .יש ליישם רק על גבי תשתיות יבשות .ממברנות
ביטומן משופר יעברו לפחות  180יום של חמצון לפני המשך היישום של המוצר.
ממברנות פגומות ,מחוררות ,עם בליטות ושקעים או משוחררות וכן רווחים בין יריעות ( fish
 )mouthיתוקנו ויאטמו על ידי חומר איטום מגומי-ביטומן .WINSEAL

המלצות
אין להוסיף תוספים.
אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
אין להוסיף מים או חומרים ממסים.

יישום
יש לערבב את המוצר במהירות לפני השימוש עד לקבלת תערובת אחידהWIN BITUROOF .
מוכן לשימוש וניתן ליישום עם כף טייחים או שפכטל ממתכת.
כל שכבה של המוצר תהיה בין  2ל 15-מ"מ .ליישום נוסף ,יש להמתין לפחות  24שעות .עובי
מקסימלי 4 :ס"מ.
יש להגן על  WIN BITUROOFמפני מים ,גשם ,שלג או לחות גבוהה בלילה למשך  48שעות
לפחות .ניתן ליישם את שכבת האיטום העליונה על תשתית יבשה ונקייה ,תוך  14יום .ניתן
להשתמש ב WIN BITUROOF -יחד עם כל ממברנה נוזלית לאיטום של  .WINKLERניתן
ליישם ממברנות ביטומן משופרות חדשות על ידי יישום עם מבער או ביישום קר עם
 WINGLUE FAST ,WINGLUEאו .WINGLUE UNIVERSAL
טמפרטורות יישום מומלצות בין +5°Cעד .+35°C

צריכה
 1.7-1.6ק"ג למ"ר למ"מ עובי.

אריזה
מיכל  20ק"ג
המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו הטכנית והמעשית ,והוא נועד למתן מידע בלבד .מכיוון שאיננו יכולים
להתערב ישירות בתנאים באתרי העבודה ובהוצאת לפועל של העבודות ,ההמלצות והעצות הניתנות כאן כלליות ואינן מחייבות את
 .WINKLERהמידע שמסופק כאן אינו פוטר את הלקוח מאחריותו האישית לבדוק את המוצרים שלנו מבחינת התאמתם לשימוש המיועד.
על הלקוח לבדוק שגיליון נתונים טכניים זה תקף עבור אצוות הייצור של המוצר בו הם מעוניינים ושלא הוצא גיליון עדכני יותר ,כמו במקרה
של החלפת גיליון על ידי מהדורות עדכניות יותר .לכל שאלה ,צרו קשר עם המשרד הטכני שלנו WINKLER .שומרת את הזכות לבצע
שינויים טכניים מכל סוג שהוא ללא הודעה מראש.
המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.
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אחסון
אורך חיי המדף של המוצר הוא  12חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזתו התקינה והשלמה
בטמפרטורות בין +5°Cעד .+35°C

הוראות בטיחות
אמצעי זהירות
למידע על תקנות 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
העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על אופן סילוק המוצר.

נתונים טכניים (ערכים ממוצעים)
צבע
משקל מרחבי ב( 20°C -גרם לסמ"ק)
צמיגות  Brookfieldב:)CPS( 20° C-
תכולת מוצקים (:)%
התקשות ב20°C -
טמפרטורות יישום

חום (שחור לאחר ייבוש מלא)
1.65 ± 0.05
12,000 ± 2000
85 ± 0.3
 24שעות
בין +5°Cעד +35°C

התארכות %
היצמדות לתשתית ביטומן
VOC

10 ± 2
מצוינת
<1

סימון מכס

27150000

המוצר נועד לאנשי מקצוע
המוצר עומד בדרישות דירקטיבה 2003/53/CE
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