
 
 
 

 
 

 
 תיאור המוצר

וללחצים הידרוסטטיים חיוביים ושליליים.   UVרכיבי, עמיד לקרינת -דו , אלסטי, אוטם,מלט צבעוני
מתאים במיוחד ליישומים על פני משטחים גדולים.   WINTAPLASTהודות לאלסטיות הגבוהה שלו, 

  תטבעי  אבןניתן ליישום אופקית ואנכית ביישומי חוץ ופנים. ניתן ליישם את המוצר על בטון, לבנים, 
מיקה, עץ, פלדה, יריעות מתכת מגולוונות או כל מתכת אחרת שאינה  ומלאכותית, אריחי קר 

אטים למים, אלסטי באופן קבוע, בעל   WINTAPLASTנאותים  והתקשותלאחר יישום מחמצנת. 
 עמידות מעולה לשחיקה, ואינו מושפע מתנאי מזג אוויר קשים, קרה ומלחים.  

WINTAPLAST ה החשובהנכנס לקטגורי EC1 PLUS המאושרים של  של המוצריםEMICODE  :
- ( ותרכובות חציVOCsמוצרי בנייה בעלי פליטות נמוכות מאוד של תרכובות אורגניות נדיפות )

 דיפות.  נ

 
 תחומי יישום 

WINTAPLAST לשימוש בפרויקטים כגון:  מתאים 
 תיקון ושיקום מבני בטון, כולל מבנים תחת לחץ גבוה.   -
איטום משטחים חדשים וישנים הנתונים לתנועת הולכי רגל כבדה, בתוך או מחוץ   -

 למבנים. 
שכבת איטום למזרקות, בריכות, אגמים מלאכותיים, בריכות שחייה ומכלים למים שאינם  -

 מיועדים לשתייה.  
  

 הכנת פני השטח 
נקייה, יבשה, מלוכדת, ללא שמן, חלקים מתפוררים או כל חומר אחר המונע   התשתית צריכה להיות

תשתיות  לפני היישום . יש להרטיב WINTAPLASTמ"מ עם  1.5הדבקה. ניתן לשקם כל פגם עד 
 סופגות כגון בטון, גבס, לבנים וכדומה.  

נדבק, עם ציפוי בד לא ארוג   )סרט בוטילי BC SEAL BAND -מומלץ מאוד להשתמש ב
לחיזוק ולאיטום פינות ומסביב לגופים החודרים   WINTAPLASTמפוליפרופילן( לפני היישום של 

 דרך הציפוי. 
 

 WINJOINTיטופלו טיפול קדם עם משטחים בעלי תפרי התפשטות או חתכי בקרה 

BAND   סרט אלסטי אטים, עשוי מגומי ובד פוליאסטר(. יישום(WINJOINT BAND יש ליישם :
WINTAPLAST   לאורך כל אחד מצדי קו התפר, בכמות המספיקה להטבעת רצועות הצד

בתוך המוצר הרטוב. יש לוודא שהמוצר הטרי מתנקז דרך   WINJOINT BANDהמחוררות של 
 הרצועות המחוררות.  

 
 הכנת המוצר 

לתוך כלי קיבול נקי ולהוסיף  מרכיב ב' )נוזל לבן(  3/4 -יש לערבב את רכיב ב' לפני השימוש, לשפוך כ
באיטיות את רכיב א' )אבקה לבנה( תוך ערבוב קבוע במהירות נמוכה. לאחר שכל האבקה הוכנסה 

דקות(, עד לקבלת   4לתערובת, יש להוסיף את שארית רכיב ב' ולהמשיך לערבב )לפחות עוד 
 תערובת אחידה ללא גושים.  

 
  

 UEעומד בתקן  

UNI EN 1504-2 

MC-PR 
 הגנה ושיקום בטון 

WINTAPLAST 
 בתעודת המשלוח קוד פריט: 

 
 04.09.2020: התאריך הוצא

 

 5מתוך  1עמוד 
 

 09מהדורה מס' 
 



 
 עצות 

 אין להוסיף מים לתערובת.  
 אין להוסיף מלט או מוספים.  

 אין להשתמש אם האריזה פגומה.  

 
 יישום 

 בעזרת שפכטל מתכת, כף טייחים או מברשת שטוחה.  WINTAPLASTיש ליישם את 
מ"מ. ניתן ליישם את השכבה הבאה רק לאחר  1.5 יהיהעובי שכבה רטובה מקסימלי לשכבה  

שעות. עובי   72 -( אך אין להמתין יותר מC° 20-שעות ב 10-12שהשכבה הקודמת יבשה לחלוטין )
שעות   24. ניתן ללכת על המשטח , לא כולל טיפול פולישמ"מ 3מקסימלי כולל לכל השכבות הוא 

ימים לפחות. ההתקשות   3מס מכני למשך . יש להימנע מעו20°C-יישום השכבה הראשונה בלאחר 
ימים. אין לאפשר למוצר להתייבש מהר מדי. לכן, המשתמש צריך להגן על   7המלאה תושג לאחר 

וההתקשות צריכים  אוויר חזקים או רוח. היישום  משביהחומר הטרי מחשיפה לשמש ישירה ו/או 
 . 35°C+עד    5°C+בטמפרטורות  להתבצע 

לץ להשתמש בכף ספוג לפני ההתקשות המלאה של המוצר  כדי לשפר את המראה הסופי, מומ
 (. 20°C-ב כשעתיים)
 

 אזהרה
 רוח או תחת חשיפת שמש ישירה. שיש סדקי התכווצות, יש להימנע מיישום בזמן למנוע יצירת כדי 
 .35°C+עד   5°C+מפרטורות היישום בין להיצמד לט יש 

 

 זמני התקשות 
 זמני ההתקשות תלויים מאוד בטמפרטורה. 

שעות מהשלמת   24יהיה מוכן לתנועת הולכי רגל לאחר  WINTAPLAST, משטח עם ציפוי 20°C-ב
ימים. ליישומים בבריכות, מכלים, מזרקות,   7-השכבה האחרונה. התקשות מלאה תושג לאחר כ

ימים מהיישום האחרון לפני   7בריכות שחייה וכל מבנה המיועד להחזיק מים, יש להמתין לפחות 
 הצפתו.  

 

 צריכה  
 שכבה. עובי ק"ג למ"ר למ"מ  1.8

 . בלחץ חיובישכבת איטום עמידה לשחיקה כבשתי שכבות, ק"ג למ"ר  3.6-4
 . שלילי הידרוסטטיאיטום בלחץ בשלוש שכבות כשכבת ק"ג למ"ר  4.5-5

 . הצריכה תגדלפוליש במידה שהתשתית טופלה קודם לכן עם 
 

 ניקוי כלים 
 יש להשתמש במים לניקוי, כאשר המוצר טרי.  

 לאחר שהמוצר מתייבש יש להסיר את הלכלוך מכנית. 
 

 אריזה
 בשתי אפשרויות אריזה: WINTAPLASTניתן להשיג את 

 ק"ג( 10ק"ג ורכיב ב'  26ק"ג: )רכיב א'  36אריזה של  -
 ק"ג( 5ק"ג ורכיב ב'  13ק"ג: )רכיב א'  18אריזה של  -

כחול   –( RAL 7032/7033/7040)על פי אפור  –( RAL 9001)על פי צהוב קרם  –לבן צבעים: 
  (. RAL 5012)על פי 



 אחסון 
חודשים   12למשך  35°C+עד   5°C+ניתן לאחסן את המוצר במקום יבש ומוגן בטמפרטורות בין 

 כאשר הוא מאוחסן באריזתו התקינה והמלאה. אינו עמיד לקרה.  
 
 

 
 

 הוראות בטיחות 
 

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

 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.  

 
 

 תכונות כל רכיב: 

 רכיב ב  רכיב א  רכיב 

 חלבי נוזל  אבקה  מראה 

 ( להוסיף גווןלבן )ניתן  לבן  צבע 

 1 2.6 יחס ערבוב 

 48 100 תכולת מוצקים )%(

 
 תכונות התערובת לאחר ערבוב: 

 משחה ברמת יישום בכף טייחים מרקם 

    20°C -שעות ב 2 זמן עבודה של המוצר המעורבב 

צפיפות מסה של המוצר המעורבב )ק"ג  
 לדצ"ק(

1.8 

 
 UNI EN 1504-2בתקן  עמידה, תכונות המוצר לאחר התקשות

 Sd< 5m (  UNI EN ISO 7783חדירות אדי מים )
(Sd=3m; µ=1500) 

 )חדיר לאדי מים( 

 0.5*h2< 0.1 kg/(m( (UNI EN 1062-3ספיגה קפילרית )
Class III))חדירות נמוכה : 

 C( תשתית UNI EN 4542אדהזיה )חוזק 
 ליישום אופקי עם תנועה  )0.70)

21.50 N/mm≥ 

 עמידות לשחיקה 
TABER TEST Grinding Wheel CS17 

1000 g, 1000 rotations   
(ASTM D3389, ASTM D4060 ) 

 מ"ג  107איבוד משקל: 
 %0.66 איבוד: 

 Class III ≥20 N.m (UNI EN 1542עמידות למכה )

 F תגובת אש

 



 : איטום תכונות המוצר לאחר התקשות

 בר 7עד  איטום תחת לחץ מים חיובי 

 בר  2> 1.5< איטום תחת לחץ מים שלילי 

  

 ASTM D 471 6.82%ימים(  7ספיגת מים )

 
 עמידות מכנית : תכונות המוצר לאחר התקשות

 EN 12190 21.98 N/mmיום  28 -חוזק כפיפה ב

 EN 12190 26.90 N/mm יום  28 -חוזק לחיצה ב

  

 אין התנתקות  עמידות למלחי המסת קרח 

  

 ASTM D 2370 1.14( 2N/mmעומס שבירה )

 התארכות בנקודת השבירה )%(  

ASTM D 2370 

30 

 התארכות בנקודת השבירה )%(  

ASTM D 2370  לאחר שחיקה מואצת

 שעות(  1,000)

15 

 
 :(UNI EN 1540הצמדות לתשתית )

 ≥2N/mm 1.60 בטון 

 ≥2N/mm 1.60 אריחים 

  ≥.N/mm1 212 עץ * 
 למינציה של עץ -*דה

 
 : (UNI EN 13036-4 Pendulum method) עמידות להחלקה

 ≥40נדרש:  – 75ערך:  משטח יבש:

 ≥55נדרש:  – 65ערך:  משטח רטוב: 

 
 UNI EN 14891גישור סדיקה על פי 

 ערך נדרש ערך שהושג  

 מ"מ  0.75 מ"מ  1.13 ( 23°C+גישור סדיקה )

 מ"מ  0.75 מ"מ  1.10 ( 5°C+גישור סדיקה )

 מ"מ  0.75 מ"מ  0.98 (  5°C-גישור סדיקה )

 מ"מ  0.75 מ"מ  0.80 (  20°C-גישור סדיקה )

 
 ( UNI EN 13529עמידות לכלורידים ) : תכונות המוצר לאחר התקשות

 UNI EN 13529 –עמידות למתקפת כימיקלית חמורה 
 .SOCOTEC ITALIA s.r.lביצועים נקבעו על ידי 

 SHORE Dקשיות  שינויים בעקבות החשיפה  ימי חשיפה 
(UNI EN ISO 868) 

 35 אין  ללא

 34 אין  ימים 3

 40 אין  יום 28

)יחס    trichloroisocyanurateיוניזציה, -שחייה המכילים: מים שעברו דה ברכתבדיקה: מי הנוזל 
 מ"ק( 100 -ליטר ל 0.5ק( וחומר נגד אצות )יחס ג' למ" 10



 בטון לאחר מגע עם מים מזוקקים ומי בריכת שחייה ההצמדות לתשתית 
 

 הצמדות ישירה  שינויים בעקבות החשיפה  ימי חשיפה 
(UNI EN 1542) 

 ≥N/mm 21.60 אין  ללא

 ≥N/mm 21.58 אין  יום במים מזוקקים  28

 ≥N/mm 21.55 אין  יום במי בריכת שחייה  28

 
 

 VOCפליטת תרכובות אורגניות נדיפות, 
 

 ריכוז מקסימלי מותר )מיקרון למ"ק(  פרמטר

 3( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 
 ימים 

≤ 750 

( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 
 ימים 28

≤ 60 

 
 על פי תקנות  EUROFINSהבדיקות בוצעו על ידי  

 EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 ו - ASTM D5116-10  . 
 N.392-2018-00081401_G_ENדוח בדיקה 

 
 המוצר לשימוש מקצועי בלבד 

 
 CE/2003/53המוצר עומד בדרישות דירקטיבה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

וש אינם תחת שליטתנו. אין אנו  המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימ

 היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות 
WINKLER  שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר 


