תחום היישום

מוצר

צריכה

אריזה

יתרונות

הערות

חומר איטום נספג ונושם –
בלתי נראה לעין ,עבור
מרפסות ומשטחי חוץ
מרוצפים ,מתאים גם לאזורים
ימיים .מגן מפני בלאי ומחזורי
קיפאון והפשרה.
מונע חדירת מים.

SKERMO
TERRAZZE

 15מ"ר לליטר
על משטחים
מרוצפים.

בקבוק של
 1ליטר
מיכל של 5
ליטר

ללא ממסים ,ללא VOCs
 100% ,רכיבים פעילים,
בשכבה בודדת ,חדירה
עמוקה ,נספג ונושם –
בלתי נראה לעין ,אינו
משנה מרקם ,גוון או צורת
המשטח עליו הוא מיושם.
מונע הדבקות של לכלוך
ואבק ,עמידות ל 10-שנים.

עמיד בפני מלחים מאכלים,
עמיד ויעיל לאורך זמן.

ליישום על משטחים
רטובים או מתחת למים.
מתאים לאיטום ממברנות
ביטומן ,תעלות ניקוז ,תפרי
בניה ,תעלות השקיה ,מיכלי
בטון ובריכות.
לאיטום גבריט.

WINSEAL

תלוי במידות התפר
ובאופי השימוש.

שפופרת
280מ"ל
 25יחידות לארגז.

מעולה לאיטום ארובות
וצוהרים .נצמד מעולה
לפי.וי.סי ומתאים לאיטום
צנרת ומחברים.
נצמד לרוב חומרי הבניה.

מבטיח איטום מייד לאחר
היישום .אין ליישם על
לוחות איטום ותחת קרינת
שמש ישירה או
בטמפרטורה גבוהה.
יישום עם אקדח סיליקון.

 1.2-1.4ק"ג למ"ר
בשתי שכבות.
 1.8-2.0ק"ג למ"ר
בשתי שכבות עם חיזוק
בתווך.

מכלים של
 20 ,10 ,5ק"ג
צבעים :אפור,
לבן ,אדום ,ירוק

בעל אותם מאפייני איטום
של ממברנות ,פרט לכך
שעשוי כמקשה אחת,
יישום במריחה.
עמיד בטמפרטורות נמוכות.

בהתאם לETAG 005 -
מוצרים נלווים:
BC SEAL BAND
BC SEAL PAD
WINTECHNO MAT
WINJOINT BAND

מכלים של
 20 ,10 ,5ק"ג
צבע :לבן

בעל אותם מאפייני איטום של
בהתאם לETAG 005 -
ממברנות ,אבל עשוי כמקשה אחת .כל  2-3שנים יש להשתמש
בגימור לניקוי עצמי
עמיד בטמפרטורות נמוכות.
מסוג .WINCLEAN
מוצרים נלווים נוספים:
מצמצם את ספיגת החום
BC SEAL PAD
ב :50% -גג קריר
BC SEAL BAND
WINTECHNO MAT
WINJOINT BAND

עמיד למים עומדים ,לאיטום
תשתיות בטון ,לוחות
פייבר-צמנט ,סככות מתכת,
עץ ,אריחי קרמיקה ,אבן
טבעית ,לבנים,XPS, EPS ,
לוחות בידוד מפוליאוריתן
וממברנות ביטומן-פולימר.

חומר איטום ודבק
חד-רכיבי על בסיס
ביטומן ופולימרים.

WINGUM
PLUS H2O

איטום גגות ,תחזוקת יריעות
ביטומן שהתפוררו ,גגות
פגומים ,גגות חדשים ,כולל
מלט ,פייבר-צמנט ,בטון,
 ,XPS, EPSלוחות בידוד
מפוליאוריתן ומתכת.
מצמצם את החום הנספג בגג
עם או ללא בידוד עד .50%

 1.4-1.6 WINGUM PLUSק"ג למ"ר.
 1.6-1.8 H2O REFLEXק"ג למ"ר
על ממברנות ביטומן
בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.
 1.8-2.0ק"ג למ"ר על
בטון בשתי שכבות עם
חיזוק בתווך.

לאיטום גגות שטוחים ,גגות
מתכת ,מרפסות ואזורים עם
נזק מרטיבות.

ONE
ממברנה איטום נוזלית,
יישום במריחה.

ליישום על גגות ,מרפסות
ומשטחי חוץ מרוצפים ,עליות
גג .מתאים ליישום על בטון,
עץ ,בטון משוריין בסיבים,
לבנים ,לתיקון ממברנות
ביטומן פגומות.

2021 FIBER

איטום משטחי חוץ מרוצפים
מתחת לאריחי הקרמיקה,
בריכות ואמבטיות.
לשימוש בבנייה חדשה,
עבודות שיקום וכיסוי.

חומר איטום נוזלי משוריין בשתי שכבות.

 20 ,5ק"ג.

WINGRIP
BITUMINOSO
חומר אוטם
מקשר למרפסות,
וחדרי אמבטיה

עמידות יוצאת מן הכלל לקרני

תשתיות לא אחידות הדורשות

 ,UVלטמפרטורות גבוהות ונמוכות כיסוי מעולה ושכבת איטום עבה

ליישום במריחה

משטחי חוץ מרוצפים

איטום קורות קשר ויסוד,
מרתפים ,מרפסות ומקלחות
לפני מילוי וריצוף.

ללא  WINTECHNO MAT: 1.5מיכל של  1ק"ג
מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות ניתן ליישם על תשתיות
ק"ג למ"ר ,צריכה כוללת ,לעובי  1קופסא =  15יחידות וגשם תוך זמן קצר.
לחות או רטובות.
מיכל של  20 ,5ק"ג .עמידות מצוינת לשוקים תרמיים
סופי יבש של  1מ"מ.
ותנועה רגלית.
עם WINTECHNO MAT: 1.7
ק"ג למ"ר ,צריכה כוללת.
.
פותח במיוחד ליישומים על
עמידות למים עומדים.
מיכלים של
 1.6ק"ג למ"ר

משטחים אופקיים:
 1ק"ג/מ"ר
 20 ,5ק"ג
כשכבת כיסוי,
 0.5ק"ג/מ"ר על רצפה קיימת.
משטחים אנכיים:
 0.8ק"ג/מ"ר
כשכבת כיסוי על ציפוי קיים.
 0.4ק"ג/מ"ר כשכבת
כיסוי על ציפוי קיים.

 1.25 SCUDO SYSTEMק"ג למ"ר למ"מ
משחה על בסיס שרף עובי שכבה.
צריכה כוללת:
 2.8-3.3ק"ג למ"ר
מחסום אדים:
 3-3.3ק"ג למ"ר.

מכלים של

מיכל של  20ק"ג

ואפילו לתנאי מזג אוויר קשים.

שניתנת ליישום בשכבה אחת

שכבה בודדת.
יכולת גישור על פני סדיקה.
יבוש מלא /איטום קירות חדרים
רטובים לפני ריצוף ) 7שעות(.
זול יותר ממערכות אחרות.
אין צורך בחיזוק או דבק.

אין ליישם במשטחים שממלאים
עליהם שכבת מילוי כגון סומסום
או חול .רק ביישומים בהם
דבק מיושם ישירות כמו קירות.
מוצרים נלווים:
BC SEAL BAND,
 - BC SEAL PADלאטימת
פינות והתקנים חודרים.
 - WINJONIT BANDלתפרים.

שכבה אחת בלבד ,יישום מהיר
עבודה.
במיוחד תוך צמצום עלויות
איטום מלא.
 100%הצמדות למצע ,עמידות
גבוהה לניקוב וניתן למילוי מחדש
ישירות.

ניתן לבצע קאנט לקבלת

תמונה

מוצר

תחום היישום
מתאים לכל סוגי
המשטחים .חומר מקשר,
פריימר ,בין :צמנט לגבס,
צמנט למתכת ,צמנט לעץ.
מחזק תשתית חזק ,ניתן
לשימוש כתחליף לרשת.

WINGRIP EVO
חומר מקשר רב שימושי,
נטול ממסים

לאיטום תפרים ותפרי
רצפה-קיר מתחת
לאריחים .תיקון סדקים,
איטום תפרים.

BC SEAL BAND
רולקת סרט
על בסיס מסטיק בוטילי
מכוסה בסרט מתקלף,
עם ציפוי בד לא ארוג.

לאיטום סביב התקנים
חודרים דרך הגג כגון צנרת,
נקזים וחלקים בולטים.
תיקון סדקים במלט ,מלט
סיבים ומתכת.

BC SEAL PAD
פד איטום
על בסיס מסטיק בוטילי
מכוסה בסרט מתקלף,
עם ציפוי בד לא ארוג.

חיזוק לממברנת איטום
נוזלית .משמש להכנת
ממברנות באתר ,כאשר
התשתית נתונה ללחצים או
נדרשים עובי ואחידות
גבוהים יותר בשכבת
האיטום.

WINTECHNO

לאיטום משטחים לחים או
רטובים גם אם יש חשש
ללחץ מים שלילי ,כאשר
הטיפול הנוסף )יישום(
דורש תשתית יבשה.
"איטום שלילי" ,ניתן
ליישם גם בחידוש
מקלחות.
יישום קל במשטחים
אנכיים ,אופקיים
ובתקרה .מתאים לפילוס
משטחים ולדיוס בטון
פגוע .ניתן לשימוש
כתפר בנייה בין בטון
ישן וחדש.

צריכה
 300גר'/מ"ר בשכבה אחת

אריזה
מכלים של
 20 ,10 ,5ק"ג

החומר היחיד שניתן ליישמו
ספיגה אחידה ,כושר הצמדות
גבוה ,מקטין את תופעת השחיקה ,על מתכת מחומצנת או מתכת
בת-חמצון.
פועל כחומר מבודד על טיח.
זמן ייבוש  2.5שעות.

גליל:
 8ס"מ  10 Xמ'

מתאים עצמו לצורת התשתית.
ניתן לצפות עם דבק אריחים
או צבע.

אורך ורוחב
מתאים עצמו לצורת התשתית.
סטנדרטיים:
ניתן לצפות עם דבק אריחים,
 32ס"מ  32 Xס"מ מוצרי איטום ,מלט או צבע.
אין צורך בפריימר.

גליל  100 * 1מ"ר

MAT
 100%סיבי פוליאסטר
מיוחדים.

WINPOX
CEMENT TIXO
מלט אפוקסי
תלת -רכיבי בעובי דק.

כ 2 -ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי

מכלים לכל רכיב
בנפרד לערבוב
באתר סה"כ
 30.80ק"ג.
מיכל של
 15.40ק"ג
).(A+B+C

רכיב א'  1.5ק"ג.
 1.6 WINCOLLA A+Bק"ג למ"ר למ"מ
רכיב ב'  1.5ק"ג.
עובי שכבה.
מלט נצמד דו-רכיבי
עבור יציקה 0.6 – 0.5 :ק"ג )קופסא של  6יח'
על בסיס שרפים
א'  6 +יח' ב'(.
למ"ר
אפוקסיים ,ללא סולבנטים
רכיב א'  5 -ק"ג.
רכיב ב'  5 -ק"ג.

לתחזוקה של כבישים ,מילוי TECHNOASFALT
בורות ,סגירת חללים לאחר
ביטומן קר
הנחת צנרת ,שיקום מקטעי
כבישים.

 winklerישראל
הנרקיסים 72
עתלית  ,30300ישראל
טל052-3410112 .
פקס04-9840763 .
info@sealit.co.il
www.sealit.co.il

יתרונות

הערות

צריכה משוערת  22-23ק"ג שק  25ק"ג
למ"ר לס"מ עובי לאחר
כבישה.

קל להתאמה למשטחים שטופלו
במגוון המוצרים של WINKLER
על בסיס מלט ,טיח או ממברנות
לנוזליות.
אינו אלרגני .עמיד לריקבון.
עמיד לזיהום אוויר.

מונע חדירת אדים ,עמיד ביותר
בפני פגיעה פיזית,
.עמיד לשחיקה.
ניתן להשתמש כבסיס לכל
סוגי הממברנות הנוזליות
של  ,WINKLERשרף או דבקים
על בסיס מלט.
עמיד ללחץ שלילי עד  7בר.
ייבוש תוך  24שעות בלבד.

המסטיק הבוטילי רגיש
לסולבנטים.

המסטיק הבוטילי רגיש
לסולבנטים.

יעיל אפילו ברצפות קיימות
כאשר קיים הפרש גבהים,
כגון ליד דלתות.

האריזה הקטנה מכסה כ 7-מ"ר.
הגדולה מכסה כ 15 -מ"ר.
יש לשייף בעדינות לפני יישום
שכבה נוספת.

בעל חוזק מכני ויכולות
הצמדות גבוהות.
מאפשר הצמדות למשטחים
חלקים מאוד.

מבטיח את בטיחות המשתמש,
אפילו על משטח רטוב.
עמיד לתנועת רכבים לאורך זמן.
אינו נדבק לשקים או לגלגלים.

Winkler IL
Hanarkissim 72
Atlit, 30300, Israel
Tel. 972-052-3410112
Fax 972-04-9840763
info@sealit.co.il
www.sealit.co.il

ניתן ליישום ידנית ו/או עם
מכבש רוטט.
מאושר לשימוש על ידי
נתיבי ישראל.

תמונה

תחום היישום
צמנט מעורבב עם תוספים
ואגרגטים מיוחדים
למניעת נזילות מים
מקומיות ,אפילו תחת
לחץ .ניתן להשתמש בו על
משטחי בטון ולבנים באופן
כללי.

צריכה

מוצר
BLOCKWAETR

 1.5ק"ג למ"ר

עצר מים

לעובי של  1מ"מ.

WINSTUCCO

 400-700גרם/מ"ר

לאיטום דליפות ברצפות .ניתן
לשימוש פנים וחוץ ,ניתן
ליישום בין אריחים .מתאים FLEX MEDIUM
גם לרצפות תחת תנועה
רובה אוטמת
כבדה.
למרווחי פוגות  2-12מ"מ.
חד-רכיבית

אריזה
פח  5ק"ג

פח  5ק"ג

יתרונות

הערות

בעל יכולת התקשרות

זמן התקשרות תחילי

מהירה ביותר.

כ 40 -שניות.

אין צורך בתוספים.

ניתן ליישם עם שפכטל.

עמיד לדטרגנטים השכיחים

אין ליישם על משטחי אספלט

ולרוב התמיסות האלקליניות.

או ביטומן.

עמיד לתנועה כבדה.

גודל גרגר בינוני.

לאיטום דליפות ברצפות.
מתאים גם לרצפות תחת
תנועה כבדה .ניתן
לשימוש פנים וחוץ.
למרווחי פוגות  0-2מ"מ.

WINSTUCCO
FLEX THIN

 150-250גרם/מ"ר

פח  5ק"ג

רובה אוטמת
חד-רכיבית

אין צורך בתוספים.
עמיד לדטרגנטים השכיחים
ולרוב התמיסות האלקליניות.
עמיד לתנועה כבדה.

ניתן ליישם עם שפכטל.
אין ליישם על משטחי אספלט
או ביטומן.

גודל גרגר דק.

לאיטום לבנים ,גבס ,אבן
טבעית ,בטון .שיקום
אזורים ספוגי מים,
חזיתות ומבנים .הגנה
מפני גשם.

SKERMO 2

 200-600גרם/מ"ר

בקבוק  1ק"ג.
מיכלים  20 , 5ק"ג.

איטום מגן שאינו
יוצר ציפוי ,אלא נספג

ניתן ליישם בהתזה ,מברשת או
נגד לכלוך ,פועל בהספגה וכך
אמצעי יישום אחר.
שומר על תכונות קיר נושם,
ואינו משנה את מראה המשטח .החדירות והאיטום משתפרים
עם יישום שכבות "רטוב על רטוב".

על בסיס מים

תערובת של פולימרים,
מתאים להגנה ואיטום של
מישקים )פוגות( אנכיים -
גם במקרים בהם קיימים
סדקים או שברים זעירים,
אשר עלולים להוות מקור
לחדירת מים.

GROUT LINE

להגנת מוטות חיזוק.
לטיפול במוטות חיזוק
ופסיבציה במהלך פעולות
שיקום ,בחיזוקי מתכת
במבנים הנתונים לתנאי
מזג אוויר קשים.

WARM
צמנט חד רכיבי
עם מעכב קורוזיה

תמונה

בהתאם לנקבוביות
הפוגות.

אריזה  5ק"ג

 200גרם למטר
)קוטר מוט חיזוק
 8-10מ"מ(.

פח– 5ק"ג אבקה

שקוף ואינו מצהיב גם

מוכן לשימוש

לאחר חשיפה לקרני .UV

להגנה קבועה נגד מלחים,
כלורידים ,גזים חומציים ופחמן
דו-חמצני.
כ0ושר הצמדות מצוין.

יישום עם מברשת.

חברת  Winklerנוסדה בשנת  1987על ידי קבוצת אנשי עסקים מענף הבנייה.
באותה תקופה המתחרים שלנו כבר היו פעילים בשוק ולכן ,הדרך היחידה בה יכולה הייתה  Winklerלעורר עניין ,הייתה
לפתח מוצרים מיוחדים ,ופתרונות שונים תוך התבוננות בצרכי הלקוח מזווית ראייה אחרת.
בשנת  ,1996חברת  Winklerהייתה לחברה הראשונה אשר החליטה באופן יוצא דופן להפסיק לייצר מוצרים המבוססים
על ממסים.
חברת  Winklerהפכה להיות אחת מהיצרניות האירופאיות המובילות בעלות טכנולוגיות מתקדמות ביותר בתחומים כגון
ממברנות איטום נוזליות ,ציפויי מגן ,דבקים ,מוצרים מיוחדים על בסיס מלט ,וחומרי בנייה מתקדמים אחרים.
החברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית בשם  ,WinklerSafeשנותנת פתרונות המבוססים על מים וכן פתרונות מתקדמים
אחרים.
כיום Winkler ,חברה במועצה האמריקאית לבניה ירוקה ) (USGBCובמועצת .(CRRC) Cool Roof Rating
היכולות הטכנולוגיות המיוחדות של  Winklerכוללות:
• מגוון מוצרים חדשני וייחודי עם תפיסה אחרת -במקום לבצע מספר שכבות ,בטכנולוגיה שפיתחנו מבצעים שכבה אחת
שכוללת מספר שכבות דבר שגם חוסך בחומר וגם בזמן עבודה
• זמן ייבוש מהיר יותר בהשוואה למוצרים על בסיס מסיסים דבר המאפשר לסיים את העבודה בזמן קצר יותר
• חיסכון בצריכה – מחצית ממוצרים אחרים בשוק
• פתרונות מאושרים המבטיחים חדשנות
• טכנולוגיית WinklerSafe
אנו מספקים ללקוחות שלנו מוצרים ייחודיים המאפשרים להם להתבלט ולהיות אפקטיביים יותר בשוק בו כולם
מספקים ,פחות או יותר ,את אותם המוצרים.
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