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תנאי מכיוון ש ההמלצות וההצעות ניתנות ללא כל אחריות,למיטב ידעתנו. עם זאת, ומדויק הזה נכון  הנתונים הטכניים ןבגיליוהמידע 
העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן 

 מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת. 
 

 במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו. 

 
 

 UEעומד בתקן 

UNI EN 998-1 

R 
  לעבודות שיקוםמלט 

 תיאור
לחות על בסיס קשרים הידראוליים עם תוספים מיוחדים המגבירים את  מסיר ומנדףטיח 

. פותח במעבדות המחקר ופיתוח של רמת נידוף לחות טובההנקבוביות תוך שמירה על 
WINKLER . 

 אידאלי ליישומי פנים וחוץ -
 אין צורך בטיפול נגד מלחי המסה -
 אין צורך בפריימר -

 

 תחומי יישום
WINTOSAN RESTAURO  נקבוביות ויכולת סילוק -ראש בעל מאקרוממעורבב  מלטהוא

הודות יפול אחר נוסף. בקירות לחים, וכן בנוכחות מלחים ללא צורך בט. נועד לטיפול לחות
מונע התעבות  , המוצררגיל ממלטאידוי עד פי שמונה  , המאפשרתנקבוביות הגבוהה שלול

 כתמי עובש. ויצירת לחות של 
 

 הכנת פני השטח
, חומרים יש לנקות היטב את פני השטח לסילוק מלחים, שמן, גריז, אבק, חלקיקים שבירים

 זרים או חומרים מונעי הדבקה. 
 

 המלצות
 . נוסף תוספים או מלטשימוש אין צורך ב

 פגום.  השקאין להשתמש כאשר 
 אין להוסיף מים כאשר התערובת מתחילה להתקשות. 

 ביטומן.  אספלט או משטחים שטופלו עם אין ליישם על משטחי
 

 יישום
 WINTOSAN RESTAUROממי הערבוב לתכולת האריזה. להוסיף  90% -לשפוך כיש 

דקות. אם יש צורך, לקבלת  2-3יצירת גושים. לערבב למשך למנוע בצורה חלקה, כדי 
דקות. ליישם  3-4ערבב למשך לאת שאר מי הערבוב ו יש להוסיףהרצוי,  םהמרק

WINTOSAN RESTAURO  ניתן לבצע גימור בעזרת כף איירלס עם כף טייחים או אקדח .
 . WF05טייחים מעץ או עם חומר פילוס מנדף לחות 

 

 אזהרות
יש להגן מפני השעות הראשונות  24במהלך  .35°C+עד   5°C+ליישם בטמפרטורות ץמומל

. במידת הצורך, יש לדאוג להרטבת המשטח גם לאחר היישום. יש לאחסן את ותשמש ורוח
המוצר לפני השימוש במקום מוגן מקרה ובסביבה מוגנת מלחות. לערבב עם מים קרים. ניתן 

טרי מכלי ההכנה והיישום בעזרת מי ברז. לאחר ההתקשות, ניתן לנקותם רק  מלטלהסיר 
  באופן מכני. 
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  צריכה

 ק"ג למ"ר. 7.5 -כ ,ס"מ 1בעובי  scratch coat)בסיס )עבור שכבת 
 ק"ג למ"ר. 8 -ס"מ כ 1טיח בעובי שכבת עבור 

 
 

 אריזה
 ק"ג. 15שק 

 

 
 אחסון

יש . שיםחוד 12 -המקורית שלא נפתחה  תובאריזכאשר הוא מאוחסן  המוצרחיי המדף של 
 .35°C+ עד   5°C+בטמפרטורות בין לאחסן 

 
 
 

 הוראות בטיחות
 

 אמצעי זהירות
 הערוך בהתאם לתקנות נתוני הבטיחות העדכני ביותר לגיליוןעל בטיחות, יש לפנות  למידע

 .על המוצרזיקליים ונתונים אחרים ינתונים לגבי רעילות, נתונים פ כוללהתקפות ו
 

 איכות הסביבה
לקבלת מידע נוסף על . לאתרים מתאימיםאו את המכלים הריקים /להשליך את המוצר ו יש

 ליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר. ייש לפנות לגסילוק המוצר 
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 ()ערכים ממוצעיםטכניים  נתונים

 
WINTOSAN RESTAURO עומד בתקן UNI EN 998-1  

("Guaranteed performance mortar with high porosity and a reduced capillary 
action to improve damp walls")  

 . Rבסיווג  IMPROVEMENT MORTARבהתאם לדרישות המינימליות עבור מלט 
 

 המוצר לאנשי מקצוע
 

 מ"מ 3.0 קוטר מקסימלי של האגרגט:

 אבקה מראה:

 אפור בהיר צבע:

 45% (:scratch coat) שכבת בסיסעבור  מים לערבוב

 40% מים לערבוב עבור טיח: 

 1000 )ק"ג למ"ק( EN 1015/6תערובת מאסת ה

 EN 13501-1: A1)אש )עמידות ל

 EN 1015/11 (2N/mm) 7עמידות לדחיסה 

 0.4 B ≤ (2N/mm)( EN 1015/12) כושר הידבקות

 0.70 W/mk (EN 1745( )λמוליכות תרמית )

 20< ( )%(EN 1015-7מלט טרי )נקבוביות 

 3.1 ( )ק"ג למ"ק(EN 1015-18ספיגת מים )

  

 38245090 קוד מכס

 
 

 VOCפליטת תרכובות אורגניות נדיפות, 
 

 ריכוז מקסימלי מותר  פרמטר
 )מיקרון למ"ק(

 750 ≥ ימים 3( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 

 60 ≥ ימים 28לאחר  ((TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 

 
 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 

 
 ובדרישותיה CE/2003/53המוצר עומד בדירקטיבה 

 


