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מהדורה מס' 01

ONE MAT

עמוד 1מתוך 2

תיאור המוצר
חיזוק מיוחד מפוליפרופילן לא ארוג  90גרם למ"ר ,שתוכנן במיוחד עבור יריעות נוזליות  ONEו-
 . ONE FLOORINGקל ליישום ומאפשר קבלת שכבת גימור נעימה לאחר שהאיטום מתייבש.
למוצר יש תכונות נוספות:
 אינו אלרגני עמיד לריקבון עמיד לזיהום אוויר -קל להתאמה על כל סוג של משטח

תחומי יישום
 ONE MATהוא חיזוק אידיאלי עבור יריעות איטום נוזליות .הודות לגמישותו הוא מבטיח התאמה
מעולה למשטחים שטופלו ,ובזכות החדי רות המצוינת שלו הוא משתלב היטב עם יריעות נוזליות .רב-
הגוניות שלו ועוביו הדק הופכים את  ONE MATלכלי יעיל אפילו על רצפות קיימות בעלות הפרשי
גבהים ,במיוחד ליד סף הדלת ,מתקשר ברמה גבוהה.

יישום
ליישום ,פנה תמיד לגיליון הנתונים הטכניים של היריעה הנוזלית שנבחרה לאיטום.

הוראות בטיחות
אמצעי זהירות
למידע על בטיחות ,יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות
וכולל נתונים לגבי רעילות ,נתונים פיזיקליים 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 סילוק המוצר.

 ONE MATנתונים טכניים
משקל
עובי
עומס שבירה

אורכי
רוחבי
התארכות בשבירה אורכי
רוחבי

ISO 9073-1
ISO 9073-1
ASTM D 2370
ASTM D 2370

90
0.35
≤9
≤6
≤60
≤75

יחידות
גרם למ"ר
מ"מ
ניוטון ל 5-ס"מ
%

 ONE MATנתוני אספקה
גובה
אורך
התפתחות
כמות למשטח

80
50
40
120
6,000

יחידות
ס"מ
מ'
מ'
גלילים
מ'

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו .עם זאת ,ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו .אין אנו
אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות הייש ום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד .במקרה של ספק ,יש לערוך בדיקות ראשוניות.
 WINKLERשומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש .על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר

