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OPIS PROIZVODA 
Enokomponentna pigmentirana tekoča hidroizolacija, odporna na UV žarke. 
Izdelek ima dobro nepropustnost in je primeren za povozne poti, garaže, stopnišča. 
Oblikuje ga dolgotrajna zaščita na obdelanih površinah. Uporaben je pri visokih kot 
pri nizkih temperaturah (od 0°c do + 45°c), lahko se ga nanaša tudi na vlažne ali  
mokre površine. Odporen je na termične šoke. 

 

NAMEN UPORABE 

  Premaz je primeren za hidroizolacijo in zaščito tal, kjer so prisotne težke obremenitve. 

  Uporaba na površinah kot so: garaže, boksi, industrijski prostori… 

  Za zaščito: betonov, estriha (sušenega najmanj 7 dni pri temperaturi 15°c). 

  Lahko se ga uporabi tudi na asfaltnih površinah z dobro mehansko odpornostjo, več  

  kot 0,5 N/mm2. Po nekaj urah po vgradnji je popolnoma odporen na padavine. Glej 

  spodnjo razpredelnico. 

 
 

 
 

 
Časi odpornosti na padavine: 

 

20°C 2 h 

15°C 2 h 30 minuti 

10°C 3 h 

5°C 4 h 

0°C 5 h 

 
PRIPRAVA POVRŠIN 

  Priprava površin je bistvenega pomena, zato morajo biti površine: brez prahu, slabo 

  oprijetih delcev, cementnega mleka, madežev od olj… 

  Površina mora imeti trdnost proti pokanju najmanj 1,5Mpa. 

 

  V primeru prisotnosti oljnih madežev, je treba delo napraviti po sledečem postopku: 

  Porezkati približno 2mm podlage, razprašiti, ter nanesti proizvod ONE PRIMER z  

  posipom kremenovega peska granolumetrije 01-05. 

  Počakati je potrebno najmanj 24h, da se ONE PRIMER posuši, nato se lahko površino 
  pokrpa. 
    

Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake 
splošne narave, ki ne povezujejo WINKLER na kakršen koli način. Prikazani podatki kupca ne izvzamejo iz njegove odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno uporabo. 
Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. 
WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. 
Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije 
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Za maksimalno površino 2 m2 uporabite PRE-ONE (hitra malta), ki jo nanesete z 

lopatico ali gladko gladilko. Za popravila na površinah nad 1 m2 (največ 2 m2) in 

debeline> 1 cm. nanesite izdelek v 2 slojih. S to specifično metodo vgradnje se lahko 

vsaka poškodba izdelka po nanosu prvega premaza popravi z drugim nanosom. 

Izdelek lahko nanesete pri temperaturah med 0 ° C in + 45 ° C. 

Površino PRE-ONE obrusimo in pred naslednjim nanosom odstranimo prah. Počakamo 

vsaj 12 ur pred nanosom ONE FLORING. 

Za obnovitev površin, večjih od 2 m2 in pri temperaturah od + 5 ° C do + 30 ° C, 
nadaljujte na naslednji način: 

Debeline do 3mm: na suho in čisto podlago, nanesti proizvod UNIBAR FORMULA 

(dvokomponentna polifunkcionalna smola), z čopičem ali valjčkom. Počakati malo 

časa, ampak ne več kot 24 ur pred zapolnitvijo z UNIBAR SL, samorazlivno 

trikomponentno maso za estrihe, sestavljeno iz epoksidnih veziv brez topil in posebnih 

polnil (SC2).   

Po 24 urah bo mogoče nanesti zaključni sloj ONE FLOORING. 

 

Debeline večje od 3 mm: na suho in čisto podlago, nanesti proizvod UNIBAR 

FORMULA (dvokomponentna polifunkcionalna smola), z čopičem ali valjčkom. 

Počakati malo časa, ampak ne več kot 24 ur pred zapolnitvijo z  UNIBAR MALTA 

(sintetična trikomponentna malta), sestavljena iz epoksidnih veziv brez topil, z 

posebnimi polnili z visokoodpornim nabojem (SC1). 
Po 24 urah bo mogoče nanesti zaključni sloj ONE FLOORING. 

 

Prisotnost oljnih madežev na asfaltu: 

Porezkati asfalt za najmanj 4-5 centimetrov in zapolniti volumen z TECHNOASFALT, 

hladni konglomerat, proizveden z modificiranim bitumnom. 

Po opravljenem delu nadaljujte z nanosom zaključnega sloja ONE FLOORING. 

 

Aplikacija 

Pred uporabo je treba proizvod premešati. 

Izdelek je pripravljen za uporabo, in ne rabi temelja. Nanaša se ga z kratkodlakim 

valjčkom, gladilko ali airles pumpo (LARIUS SERIE THOR). Za dodatna pojasnila 

kontaktirati tehnično službo WINKLER. 

Nanos prve roke ONE FLOORING z kratkodlakim valjčkom s porabo od 350-

400 g/m2. 

Počakati, da se proizvod posuši, preveriti čase sušenja v tabeli temperature, in nato 

nanesite še drugi sloj z valjčkom ali gladilko s porabo približno 1,1- 1,2 kg/m2. 

Uporaba ježkastega valjčka pri zaključku drugega nanosa je zmeraj priporočljiva. 

 
 

 

 
 

Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake 
splošne narave, ki ne povezujejo WINKLER na kakršen koli način. Prikazani podatki kupca ne izvzamejo iz njegove odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno uporabo. 
Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. 
WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. 

Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije 
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Počakajte da se proizvod posuši, pregled (tabela temperature) in aplicirajte 

zaključni sloj ONE FLOORING z kratkodlakim valjčkom s porabo 300 g/m2, tako kot je 

v nadaljevanju opisano: 

Potopite valj v embalažo in izdelek razporedite po površini z vzdolžnimi in prečnimi 

potegi. Ta postopek bo omogočil enakomerno porazdelitev polnila in značilen hrapav 

videz podlage. 

 
 

TABELA TEMPERATURE SUŠENJA 

 

TEMPERATURA  NANOS APLIKACIJA     POHODNOST     OBREMENITEV  

NANOSA DRUGEGA SLOJA ZAKLJUČN.  PO NANOSU  Z  

SLOJA ZAKLJUČNEGA VILIČARJI   

SLOJA               

20 °C 5 H 10 H 24 H 48 H 

 
15 °C 5 H 14 H 24 H 48 H 

 

10 °C 6 H 24 H 24 H 72 H 
 

5 °C 7 H 36 H 48 H 72 H 
 

0° C 8 H 48 H 48 H 72 H 

 

Končna mehanska odpornost je dosežena po 7 dneh od zadnjega nanosa. 

 

OPOZORILA 

Izdelek je pripravljen za uporabo, in se ga ne sme redčiti. 
 

POVRŠINE S SPOJI: 

Spoji morajo biti vedno upoštevani in vodotesni glede na vrsto konstrukcije, ki jo je treba 

obdelati. Za več informacij se obrnite na tehnično službo WINKLER. 
 

SKUPNA PORABA 

1,7- 1,9 kg/m2 

 

 

PAKIRANJE 

Vedra 10-20 kg 

 

 
Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake 
splošne narave, ki ne povezujejo WINKLER na kakršen koli način. Prikazani podatki kupca ne izvzamejo iz njegove odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno uporabo. 
Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. 
WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. 
Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije 
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ČIŠČENJE ORODJA 

Svež proizvod očistite z denaturiranim alkoholom.  

Pri utrjenem sloju je potrebno mehansko čiščenje. 
 

ČIŠČENJE POVRŠINE 

Uporabiti denaturiran alkohol 1:1 zmešan z vodo. 

 

BARVE 

Svetlo siva-siva-rdeča-zelena (bela in rumena za signalizacijo) 

 

SKLADIŠČENJE 
12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +35°C°, v original zaprti 

  embalaži. Ne sme zmrzniti  
 

VARNOSTNI 
STANDARDI 

 

UKREPI 

Za informacije o varnostnih predpisih se mora uporabnik sklicevati na najnovejši 
varnostni list, sestavljen v skladu z veljavnimi predpisi, ki vsebuje fizikalne, 

toksikološke in druge podatke o izdelku v uporabi. 

 
EKOLOGIJA 

Izdelka ali praznih posod ne odvrzite v okolje. Za nadaljnje informacije o 

možnem odstranjevanju si oglejte najnovejši varnostni list. 

 

ZNAČILNI PODATKI SVEŽEGA PROIZVODA 

Izgled tekoča pasta 

Barva svetlo siva-siva-rdeča-zelena (bela in 

rumena za označevanje) 

Specifična teža pri 20°C (g/cm3) 1,50 ± 0,05 

Suha snov (%) 98 ± 1 

Viskoznost Brookfield pri 20°C (CPS) 6500 ± 200 

 

 

 
 

Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake 
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Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. 
WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. 
Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije 
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Delovna temperatura Od -50°c do + 80°c 

Odpornost na atmosferske vplive Odlična 

Odpornost na U.V. Odlična 

Elastičnost prinizki temperaturi (ASTM D 522) pred pospešenim staranjem 

Temperatura (°C) Pretrg (ja/ne) 

-26 Ne 

Fleksibolnost pri nizki temp. (ASTM D 522) po 1000 urah pospešenega staranja (ASTM 

D 4798) Aparat QUV: Test pospešenega staranja. Model QUV/spray 

Temperatura (°C) Pretrg (ja/ne) 

-26 Ne 

Odpornost na obrabo (ASTM D 2370) 1100 psi - 7,5 n/mm2 

Natezna trdnost (ASTM D 2370) 52% 

Natezna trdnost po 1000 urah 
pospešenega staranja  

41% 

Odpornost na negativni tlak 4 bar 

Odornost na pozitiven tlak 6 bar 

Absorkcija vode (ASTM D 471) po 24 h (%) < 0,1 

Absorkcija vode (ASTM D 471) po 7 dneh (%) < 0,5 

Razred vodoodbojnosti Sd 1 (>0,5 < 1) 

Odpornost na abrazijo (taber) 

Vzmet cs 17 teža 1000g (X 2) x 1000 
obratov 

 

Izguba teže v % = 0,05 

Odpornost na zbadanje izvedena z 

durometrom shore d (ASTM d 2240/DIN 

53505/ISO/R 868) 

 
60 

Odpornost na drsenje/podlage površine: UNI 
EN 13036-4 

Metoda z nihalom 

Na suhi podlagi: 73 - zahteva 40 

Na mokri podlagi: 60 - zahteva 55 
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Odpornost proti udarcem ASTM D2794 

ISO 6272-1 

ISO 6272-2 

 
Odlična 

 

 

OPRIJEM NA POVRŠINO 
NORMIRAN DINAMOMETER UNI EN 1348-

2000 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opombe: 
1 Delaminacija betona 
2 Lomljenje keramike 
3 Delaminacija asfalta 
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uporabo. 
Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. 
WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. 

Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije 

 
 

OPRIJEM NA PODLAGO (N/mm2) PO 14 DNEH 

Oprijem na podlago estriha1 ≥ 2.76 

Oprijem na keramiko2 ≥ 1.28 

Oprijem na asfalt3 ≥ 1,8 

OPRIJEM NA PODLAGO (N/mm2) POTOPLJENO V VODO PO 14 DNEH 

Oprijem na površino estriha1 ≥ 2,20 

Oprijem na površino keramike2 ≥ 1,08 

Oprijem na podlago (n/mm2) Potopljeno v slano vodo po 14 dneh 

Oprijem na površino estriha1 ≥ 2,00 

Oprijem na podlago iz keramike2 ≥ 1,20 

Oprijam na površino (n/mm2) po potopitvi v vodo pH 2 v 14 dneh 

Oprijem na površino iz betona1 ≥ 1,84 

Oprijem na površino iz keramike2 ≥ 1,22 

Oprijem na kovino (N/mm2) ≥ 2 

 

mailto:info@winklerchimica.com
http://www.winklerchimica.com/


 

ONE FLOORING 

Št.art 

Veljavnost od 09.02.2018 

Revizija št:. 03 

stran 7 od 7 

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – 

info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com 

 

Kemična odpornost na kontakt 

 

OLJE ODLIČNO 

NAFTA ODLIČNO 

BENCIN ODLIČNO 

AMONIAK ODLIČNO 

VAREKINA DOBRA 

ZAVORNA TEKOČINA ODLIČNO 

 

IZDELKI ZA PROFESIONALCE 

               Izdelek je skladen z zahtevami Direktive 2003/53 / ES 
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