
המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

קטלוג מוצרים



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
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כל החומרים מיוצרים כערכות מוכנות לעבודה:
אין צורך להוסיף להם דבר, אין צורך למהול אותם, קל ליישם 

אותם ולא צריך להשקות )לאשפר( אותם.

במקום לבצע מספר שכבות- פריימר )חומר מקדים( ואז את חומר האיטום, 
חומרי האיטום של וינקלר הם חומרים ליישום בשכבה אחת הכוללת את 

הפריימר, דבר שחוסך הן בכמות החומר והן בזמן עבודה.

חברת וינקלר מספקת ללקוחות שלה מוצרים ייחודיים המאפשרים להם 
להתבלט ולהיות אפקטיביים יותר בשוק בו כולם מספקים, פחות או יותר, את 

אותם המוצרים.

חברת וינקלר מספקת סל מוצרים מלא לאיטום מבנים ביתיים מסחריים 
או תעשייתיים הכולל חומרי איטום וחומרי שיקום מבנים קלים ליישום 

המתקדמים מסוגם בעולם

● זמן ייבוש מהיר יותר בהשוואה למוצרים על בסיס מסיסים דבר המאפשר   
ווולסיים את העבודה בזמן קצר יותר  

● חיסכון בצריכה – מחצית ממוצרים אחרים בשוק
● פתרונות מאושרים המבטיחים חדשנות

WinklerSafe טכנולוגיית ●

עמ' 1

בכך מוצרי האיטום והשיקום של וינקלר חוסכים לקבלנים 
זמן וכח אדם, וללקוח הסופי כסף.

יתרונות הטכנולוגיה של וינקלר:

 ISO14001 בעלת תקן WINKLER חברת
תקן ISO 14001 פותח על רקע המודעות הגדלה, החשיבות 

הניתנת למחוייבות לסביבה והדרישה לשמירה עליה.

חברת WINKLER נוסדה באיטליה בשנת 1987 על ידי אנשי עסקים 
מענף הבניה.

חברת וינקלר שונה מכל יצרניות חומר האיטום והשיקום בכך שהיא מפתחת 
חומרי איטום ירוקים ידידותיים לחלוטין לסביבה ולמשתמש, ללא פריימרים 

וללא אשפרה.
מרבית המוצרים, למעט המוצרים החשופים לשמש הם חומרים במריחה 

אחת בלבד. 
חברת וינקלר מפתחת מזה 33 שנה חומרי איטום מיוחדים, ופתרונות איטום 

שיקום שונים תוך התבוננות בצרכי הלקוח מזווית ראיה אחרת.



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

ללא ממסים )VOC( ו-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. 

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

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 2

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

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. 

ליישום על משטחים רטובים או מתחת למים. 
מתאים לאיטום ממברנות ביטומן, תעלות ניקוז, 

תפרי בניה, תעלות השקיה, מיכלי בטון ובריכות. 
לאיטום גבריט.

חומר איטום ודבק חד-רכיבי על בסיס ביטומן ופולימרים.

15 מ”ר לליטר על משטחים מרוצפים.

תלוי במידות התפר ובאופי השימוש.

בקבוק של 1 ליטר, מיכל של 5 ליטר ליטר 

שפופרת 280 מ”ל – 25 יחידות בארגז. 

עמיד בפני מלחים מאכלים, עמיד ויעיל לאורך זמן.

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

SKERMO TERRAZZE - סקרמו טרצה

WINSEAL - ווינסיל
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את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

בהתאם ל- ETAG 005, כל 3-2 שנים יש להשתמש בגימור לניקוי עצמי מסוג 
BC SEAL PAD, BC SEAL BAND :מוצרים נלווים נוספים .WINCLEAN

WINTECHNO MAT

1.6-1.4 ק”ג למ”ר. 1.8-1.6 ק”ג למ”ר על ממברנות ביטומן 
בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.

2.0-1.8 ק”ג למ”ר על בטון בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.

1.6-1.4 ק”ג למ“ר, 1.8-1.6 ק”ג למ”ר על ממברנות 
ביטומן בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.

1.8- 2.0 ק”ג למ”ר על בטון בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.

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

חומר אוטם ומפחית קרינה עד 50%, בעל אותם מאפייני איטום של ממברנות, 
אבל עשוי כמקשה אחת, עמיד בטמפרטורות נמוכות.

מצמצם את ספיגת החום ב- 50%: גג קריר

תחום היישום

תחום היישום

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

עמיד למים עומדים, לאיטום תשתיות בטון, לוחות, 
איסכורית, פנל מבודד, פח, פייבר-צמנט, סככות מתכת, 

 ,XPS, EPS ,עץ, אריחי קרמיקה, אבן טבעית, לבנים
לוחות בידוד מפוליאוריתן וממברנות ביטומן-פולימר. 

איטום גגות, תחזוקת יריעות ביטומן שהתפוררו, גגות 
פגומים, גגות חדשים, כולל מלט, פייבר-צמנט, בטון, 
איסכורית, פנל מבודד, פח, XPS, EPS, לוחות בידוד 

מפוליאוריתן ומתכת. מצמצם את החום הנספג בגג עם או 
ללא בידוד עד 50%. 

מיכל של 5, 20 ק”ג, צבעים: אפור,  לבן, אדום, ירוק

מיכל של 20 ק”ג, צבע: לבן 

● מאושר מכון התקנים הישראלי כתואם תקן ישראל 4518
● מאושר על ידי ה- MIAMI DADE להוריקנים

● בהתאם ל- ETAG 005, מוצרים נלווים: 
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, WINTECHNO MAT

WINGUM PLUS H2O - ווינגום פלוס

WINGUM PLUS H2O REFLEX - ווינגום פלוס רפלקס

עמ' 3
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עם וון מט - ONE MAT צריכה כוללת 1.9-1.7 למ"ר

מיכל של 5 ק"ג, 20 ק"ג

מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות וגשם תוך זמן קצר. עמידות מצוינת 
לשוקים תרמיים ותנועה רגלית.

אינו אלרגני, עמיד לריקבון, עמיד לזיהום אוויר, קל להתאמה על כל סוג 
של משטח, וון מט-חיזוק אידיאלי עבור חומרי איטום משחתיים נוזליים

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 4

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

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

ארג חיזוק שתוכנן במיוחד עבור חומרי האיטום 
ONE FLOORING -ו ONE

ארג השריון קל ליישום ומאפשר קבלת שכבת 
גימור נעימה לאחר שהאיטום מתייבש.

חיזוק מיוחד מפוליפרופילן לא ארוג 90 גרם למ"ר, 
ONE שתוכנן במיוחד עבור יריעות נוזליות

חומר איטום משחתי נוזלי, יישום במריחה.

גליל ברוחב 80 ס"מ, אורך 50 מטר

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות.

הודות לגמישותו הוא מבטיח התאמה מעולה למשטחים שטופלו, 
ובזכות החדירות המצוינת שלו הוא משתלב היטב עם חומרי האיטום 

המשחתיים נוזליים.

ONE  -  וון 

ONE MAT - וון מט 
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לאיטום קירות אנכיים: טיח, בטון, לבנים, מלט-
צמנט מחוזק על ידי סיבים, מתכת וחיפוי קרמיקה 

אפילו למשטחים בעלי בעיות קבועות של לחות.

מיוחד ליישומים תחת תנאים קיצוניים כגון שוק תרמי בטווח טמפרטורות 
בין  45°C – 0,  על תשתיות בעלות שיפוע או אנכיות המכילות אזורים 

לחים או רטובים. ONE VERTICAL עמיד לקרני UV ומספק איטום מצוין 
עבור מגוון של סוגי תשתיות

עמיד ללחצים, ניתן ליישום על משטחים לחים או רטובים
המוצר עמיד בפני גשם לאחר יישומו, אפילו לפני שהתקשה לחלוטין 

בהתאם לטבלה בדפי הנתונים.

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 5

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

רצפות הנתונות ללחצים כגון: מוסכים, חניונים, שטחי 
אחסון או מחסנים, רצפות תעשייתיות כגון בטון, 
אריחי קרמיקה או רצפות או דקים אחרים בעלי 

בעיות קבועות של לחות וכל על גבי מצעי צמנט שלא 
התקשו לחלוטין.

חומר איטום עמיד וחזק מאוד למשטחים אופקיים

חומר איטום משחתי נוזלי, יישום במריחה

300 - 400 גרם בשכבה אחת 

ONE MAT – 1.9-1.7 ללא ארג שריון וון מט
ONE MAT -1.9-1.8 עם ארג שריון וון מט

מיכל 5 ק"ג

מיכל 20 ק"ג

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות.

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות.

ONE VERTICAL - וון וורטיקל 

ONE FLOORING - וון פלורינג 
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שכבה אחת בלבד, יישום מהיר במיוחד תוך צמצום עלויות עבודה. 100% 
הצמדות למצע, עמידות גבוהה לניקוב וניתן למילוי מחדש ישירות. 

עמידות ואטימות לאורך זמן.

תחום היישום

עמ' 6

צריכה

אריזה

יתרונות

הערות

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

משחה על בסיס שרף

1.25 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.
צריכה כוללת: 2.8 - 3.3 ק"ג למ"ר

מחסום אדים: 3 - 3.3 ק"ג למ"ר.

מיכל של 20 ק"ג

ניתן לבצע קאנט לקבלת איטום מלא. 

SCUDO SYSTEM - סקודו

300 גר'/מ"ר בשכבה אחת

מתאים לכל סוגי המשטחים. חומר מקשר, פריימר, 
בין: צמנט לגבס, צמנט למתכת, צמנט לעץ. מחזק 

תשתית חזק, ניתן לשימוש כתחליף לרשת. 

ספיגה אחידה, כושר הצמדות גבוה, מקטין את תופעת השחיקה, פועל 
כחומר מבודד על טיח. זמן ייבוש 2.5 שעות.

תחום היישום

צריכה

אריזה

יתרונות

הערות

חומר מקשר רב שימושי, נטול ממיסים

מיכל של 5, 20 ק"ג

החומר היחיד שניתן ליישמו על מתכת מחומצנת או מתכת בת-חמצון.

WINGRIP EVO - ווינגריפ אבו



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
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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 PAD לאטימת פינות 
והתקנים חודרים. 

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

תחום היישום

עמ' 7

אריזה

יתרונות

הערות

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

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

גליל: 8 ס"מ × 10 מ"א

המסטיק הבוטילי רגיש לסולבנטים.

BC SEAL BAND - בי.סי.סילבנד 

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

0.4 ק"ג/מ"ר כשכבת כיסוי על ציפוי קיים.

איטום קירות חדרים רטובים-מקלחת ועוד לפני 
ריצוף איטום משטחי חוץ מרוצפים מתחת לאריחי 

הקרמיקה, בריכות ואמבטיות. 
לשימוש בבנייה חדשה, עבודות שיקום וכיסוי.

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

אין צורך בחיזוק או דבק. 

תחום היישום

צריכה

אריזה

יתרונות

הערות

חומר אוטם מקשר למרפסות, משטחי חוץ 
מרוצפים  וחדרי אמבטיה 

מיכל של 5, 20 ק"ג

WINGRIP BITUMINOSO - ווינגריפ ביטומינוזו 
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לאיטום סביב התקנים חודרים דרך הגג כגון צנרת, 
נקזים וחלקים בולטים. תיקון סדקים במלט, מלט 

סיבים ומתכת.

מתאים עצמו לצורת התשתית. 
ניתן לצפות עם דבק אריחים, מוצרי איטום, מלט או צבע. 

אין צורך בפריימר.

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

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 8

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

חיזוק לממברנת איטום נוזלית. משמש 
להכנת ממברנות באתר, כאשר התשתית 

נתונה ללחצים או נדרש עובי ואחידות גבוהים 
יותר בשכבת האיטום.  

100% סיבי פוליאסטר מיוחדים.

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

אורך ורוחב סטנדרטיים: 32 ס"מ × 32 ס"מ 

גליל: 1 × 100 מ"א

המסטיק הבוטילי רגיש לסולבנטים.

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

BC SEAL PAD - בי.סי.סילפד 

WINTECHNO MAT - ווינטכנו מט 



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

כ- 2 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי 

"איטום שלילי" - לאיטום משטחים לחים או רטובים 
גם אם יש חשש ללחץ מים שלילי, כאשר הטיפול 

הנוסף )יישום( דורש תשתית יבשה. 
ניתן ליישם גם בחידוש מקלחות - עובי שכבה 2 מ"מ. 

מונע חדירת אדים, עמיד ביותר בפני פגיעה פיזית, עמיד לשחיקה.
 ,WINKLER ניתן להשתמש כבסיס לכל סוגי הממברנות הנוזליות של

שרף או דבקים על בסיס מלט. 
עמיד ללחץ שלילי עד 7 בר. 

ייבוש מהיר תוך 24 שעות.

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

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 9

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. 
מתאים לפילוס משטחים ולדיוס בטון פגוע. ניתן 

לשימוש כתפר בנייה בין בטון ישן וחדש.

מלט נצמד דו-רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים, ללא סולבנטים

מלט אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק

1.6 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה. 
עבור יציקה: 0.5 – 0.6 ק"ג למ"ר

רכיב A+B+C סה"כ 30.80 ק"ג.
רכיב A+B+C סה"כ 15.40 ק"ג

רכיב A+B סה"כ 3 ק"ג.
רכיב A+B סה"כ 10 ק"ג

יש לשייף בעדינות לפני יישום שכבה נוספת.

WINPOX CEMENT TIXO - ווינפוקס צמנט טיקסו 

WINCOLLA A+B - ווינקולה 



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

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

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

מבטיח את בטיחות המשתמש, אפילו על משטח רטוב. עמיד 
לאורך זמן למאמצים הנגרמים מתנועת רכבים. אינו נדבק לשקים 

או לגלגלים של מכונות.

בעל יכולת התקשרות מהירה ביותר.

זמן התקשרות תחילי כ- 40 שניות. 

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 10

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

צמנט מעורבב, עם תוספים ואגרגטים מיוחדים 
למניעת נזילות מים מקומיות, אפילו תחת לחץ. ניתן 

להשתמש בו על משטחי בטון ולבנים באופן כללי. 

עצר מים

ביטומן קר

1.5 ק"ג למ"ר לעובי של 1 מ"מ. 

שק 25 ק"ג

מיכל של 5 ק"ג

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

TECHNOASFALT - טכנואספלט 

BLOCKWATER - בלוקווטר 



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

400 - 700 גרם/מ"ר 

לאיטום דליפות ברצפות. ניתן לשימוש פנים וחוץ, 
ניתן ליישום בין אריחים.  מתאים גם לרצפות תחת 

תנועה כבדה. למרווחי פוגות 2 - 12 מ"מ.

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

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

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

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 11

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

לאיטום דליפות ברצפות. מתאים גם לרצפות 
תחת תנועה כבדה. ניתן לשימוש פנים וחוץ.  

למרווחי פוגות 0 - 2  מ"מ.

רובה אוטמת חד-רכיבית גודל גרגר דק.

רובה אוטמת חד-רכיבית גודל גרגר בינוני.

150 - 250 גרם/מ"ר 

מיכל של 5 ק"ג

מיכל של 5 ק"ג

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

WINSTUCCO FLEX MEDIUM- ווינסטוקו פלקס מדיום 

WINSTUCCO FLEX THIN - ווינסטוקו פלקס טין



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

בהתאם לנקבוביות הפוגות.

תערובת של פולימרים מתאים להגנה ואיטום של 
מישקים )פוגות( אנכיים גם במקרים שבהם יש 

סדקים או שברים זעירים ביותר, ובכך מונע חדירה 
של מי גשם.

.UV שקוף ואינו מצהיב גם לאחר חשיפה לקרני

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

יישום עם מברשת. 

תחום היישום

תחום היישום

עמ' 12

צריכה

צריכה

אריזה

אריזה

יתרונות

יתרונות

הערות

הערות

להגנת מוטות חיזוק. לטיפול במוטות חיזוק 
ופסיבציה במהלך פעולות שיקום, בחיזוקי 

מתכת במבנים הנתונים לתנאי מזג אוויר קשים.

צמנט חד רכיבי עם מעכב קורוזיה-חומר אנטיקורוזובי

חומר מילוי ואיטום כוחלה שבורה או סדוקה

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

מיכל של 5 ק"ג

מיכל של 5 ק"ג אבקה

מוכן לשימוש. 

GROUT LINE - גראוט ליין

WAR M - וואר



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

1.7-1.6 ק"ג למ"ר למ"מ עובי 

פילוס יריעות ביטומניות, מילוי שקעים בגג עם 
יריעות ביטומניות

הביטומן היחידי שנצמד ליריעת ביטומנית וניתן ליישם אותו בעובי

תחום היישום

עמ' 13

צריכה

אריזה

יתרונות

הערות

חומר לפילוס יריעות זפת ביטומניות- למקרים 
בהם היריעה התפרקה ונוצר שקע, למקרים 

שבהם היריעה הביטומנית לא הותקנה כהלכה 
והשיפועים לא נכונים.

מיכל 20 ק"ג

כל שכבה של המוצר ניתנת לישום בעובי של 15-2 מ"מ.
לאחר ייבוש ניתן ליישם עוד שכבות.

עובי מקסימלי 40 מ"מ )4 ס"מ(

WINBITUROOF - ווינביטורוף 

מייתר את הצורך ברשתות וכדומה- בעל יכולת 
הצמדות יוצאת מגדר הרגיל.

טיח ללא אשפרה- ישום קל ומהיר

תחום היישום

צריכה

אריזה

יתרונות

הערות

טיח מיוחד לתיקון ומילוי סדקים גם ברוחב 
של 3 - 4 ס”מ.

1.9 ק"ג למ"ר למ"מ עובי.

שקים משקל 25 ק"ג

WR07 - דבליו אר 07



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

קטלוג מערכות



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

הסימון נועד להפריד בין יישום אפשרי ב:

עמ' 15

 PRO

  ¹⁄₂ DIY

DIY

שימו לב לסימון

יישום עצמי

חצי מקצועי

מקצועי מלא



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

מערכות איטום גגות:

:ONE-סדרת וון
ONE-וון ●

ONE VERTICAL-וון ורטיקל ●

WINGUM PLUS REFLEX -ווינגום פלוס רפלקס
 WINGUM PLUS H2O -ווינגום פלוס

WINSEAL-ווינסיל ●
BC SEAL BAND -בי.סי. סילבנד ●

BC SEAL PAD-בי.סי.סילפד ●
WINBITUROOF-ווינביטורוף ●

WINTECHNO MAT-ווינטכנו מט ●
ONE MAT-וון מט ●

חומרי האיטום לאיטום גגות:

עמ' 16

גגות בטון לחים או רטובים, בעיות 
איטום הדורשות זמן ייבוש מועט:

עזרים לאיטום:

חברת וינקלר מחזיקה בטכנולוגיות המתקדמות 
ביותר לאיטום גגות פרטיים, מסחריים ותעשייתיים.
בעזרת שימוש בחומרי האיטום הבאים, אנו נותנים 

מענה לאיטום גגות חדשים, ותחזוקת גגות.
 PRO



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

על מנת לאטום אך גם לאפשר למים שספוגים מתחת לריצוף לצאת 
ולהתאדות וינקלר מציעה 2 טכנולוגיות:

SKERMO TERRAZZE-חומר איטום נספג ונושם סקרמו טרצה

Skermo terrazze-סקרמו טרצה

ONE-חומר האיטום וון

עמ' 17

כל מקלחת בישראל סופגת מים אל מתחת לריצוף- או דרך הרובה או דרך 
הקרמיקה או שניהם גם יחד.

המים שמתחת לריצוף הורסים את חומרי האיטום, ודולפים לקומה 
מתחת או מתפשטים מתחת לריצוף לחדרים הסמוכים- כך למשל נראה 

התקלפויות מעל הפנלים.
על מנת לעצור את המים "מלמעלה" יש להשתמש בחומר האיטום

חברת וינקלר מחזיקה בטכנולוגיות המתקדמות מסוגן לאיטום מרפסות 
מרוצפות נוזלות ודולפות מים. מקור חדירת המים ממרפסת מרוצפת הוא 

בספיגה של מים ברובה או בריצוף או שניהם גם יחד.

איטום מרפסות מרוצפות:

איטום מקלחות מרוצפות שיש מהן נזילת מים:

 PRO

 ¹⁄₂ DIY

 ¹⁄₂ DIY



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

מערכת איטום חדרים רטובים:

BC SEAL BAND-ורולקת סרט בי.סי.סילבנד ●
BC SEAL PAD-פד איטום בי.סי.סילפד ●

WINSTUCCO FLEX-רובה אוטמת ווינסטוקו פלקס
או:

 SKERMO TERRAZZE-סקרמו טרצה

עמ' 18

עזרי איטום:

גמר חדר רטוב:

וינקלר משווקת מערכת מוכנה אמינה לאורך שנים של 
איטום חדרים רטובים לפני ריצוף וגמר

קירות
WINGRIP BITUMINOSO-ווינגריפ ביטומינוזו

רצפה
SCUDO-סקודו

 PRO

איטום מרפסות לפני ריצוף:
חומר האיטום סקודו - SCUDO יחד עם עזרי האיטום

BC SEAL BAND - רולקות סרט בי. סי. סילבנד
BC SEAL PAD פד איטום בי. סי. סילפד

איטום בזמן הבנייה:

 PRO



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול עמ' 19

מערכת איטום חדר רטוב וינקלר
WATERPROOFING WET ROOM SYSTEM



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף
את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול עמ' 20 

איטום ותיקונים של משטחים עם תנועה:
● ONE FLOORING - וון פלורינג

● TECHNOASFALT - טכנואספלט
● WINCOLLA - וינקולה

איטום "שלילי":
מטרת איטום "שלילי" היא לעצור מים שחודרים מבחוץ פנימה, 
ולא ניתן לטפל בבעיה מהצד החיצוני –"החיובי" כגון במרתפים. 

חומרי האיטום בהם משתמשים הם:
WINPOX CEMENT TIXO, BLOCKWATER

 PRO

 PRO

איטום ספי חלון לפני הנחת סף החלון 
וקופינג שיש:  

על מנת לאטום חלון נכון לפני הנחת סף השיש
 BC SEAL BAND-רולקת סרט בי.סי.סילבנד ●

WINGRIP BITUMINOSO  -מריחת חומר האיטום ווינגריפ ביטומינוזו ●

 ¹⁄₂ DIY


