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OPIS PROIZVODA
Proizvod je brez topil na bazi derivatov organskega silicija, formuliran v laboratoriju za raziskave in razvoj
Winkler.

NAMEN UPORABE
Vodoodbojna in dolgotrajna zaščita balkonov in teras v primeru zamakanja. Skermo terrazze se uporablja
za zaščito keramike, klinkerja, gres keramike, fasadnih ometov, betona. Ker je odporen na alkalni
ph, ga priporočajo za območja, kjer so prisotne soli. Ker zaustavi penetracijo kloridov s tem prepreči
rjavenje železa ter armature v betonu. Ščiti vse materjale za gradnjo, porozne ter vpojne (opeka, beton,
fasade,). Nanesen proizvod blokira penetracijo vode skozi strukture.

SKERMO TERRAZZE je inovativen proizvod, brez topil, s 100% aktivnostjo. Nizka molekularna teža z
dimenzijami manjšimi od nanometra omogočajo, da proizvod penetrira globoko v površino, ter zagotavlja
dolgotrajno zaščito površin (najmanj 10 let).
Skermo terrazze ne ustvarja filma na površini, in pusti površine paroprepustne. Zaradi svoje
vodoodpornosti, preprečuje nastajanje mahov, alg, bakterij, ki predstavljajo resen problem pri ohranjanju
objektov. Ščiti obdelane površine pred staranjem in vremenskimi vplivi.

Nanos proizvoda SKERMO TERRAZZE ne spremeni videza podlage, tudi v deževnih obdobjih ostane ton
podlage nespremenjen. Na površinah premazanih s Skermo Terrazze se umazanija, saje ter atmosferski
vplivi zelo malo oprimejo površine.

PRIPRAVA POVRŠIN
Dobro očistiti površino ter odstraniti vse krhke dele, ki bi lahko odstopili od površine. Vse madeže je
potrebno odstraniti z nevtralnim čistilom. Poškodbe in razpoke je potrebno pretesnit s proizvodom
Winstuco flex. Proizvod je potrebno nanesti na suhe ali rahlo navlažene površine (ne mokre).

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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PRIPOROČILA
Ne dodajat vode ali aditivov.
Ne uporabiti, če je embalaža poškodovana.

NANAOS PROIZVODA
Skermo terrazze nanesemo z valjčkom ali s čopičem čez celo površino. Fuge morajo biti dobro premazane.
Po približno 15. minutah od nanosa je potrebno odvečen material odstraniti z mehko krpo. Po 18. urah od nanosa bo
površina pohodna.

OPOZORILA
Produkt se aplicira v vremenskih razmerah, katere zagotavljajo optimalno sušenje. Ne nanašati v primeru dežja,
zamrznjene površine, direktne izpostavitve UV žarkom, pregreti površini. Pred nanosom se priporoča, da se na
majhnem kosu površine preizkusi kromatsko stabilnost. Varovati pred dežjem najmanj 18 ur po nanosu. Temperatura
nanosa +5 do +35°C

PORABA MATERJALA
15 m² /L (keramika, klinker, granitogres)
5 m² /L (beton, opeka, omet)

PAKIRANJE
1L
5L

SKLADIŠČENJE
Rok trajanja v originalni embalaži, je 18 mesecev.
Hraniti pri temperaturi +5 do +35°C
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Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije
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VARNOSTNI LIST
VARNOSTNI UKREPI
Za informacije o varnostnih predpisih se mora uporabnik sklicevati na najnovejši
varnostni list, pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi, ki vsebujejo fizikalne
toksikološke podatke in druge podatke, ki se nanašajo na izdelek v uporabi.
EKOLOGIJA
Ne zavreči izdelka ali prezne posode v okolje. Seznanite se z najnovejšimi varnostnimi
predpisi o odstranjevanju odpadkov.

TEHNIČNI PODATKI (povprečne vrednosti)
Barva v embalaži
Barva nanešenega filma
Videz
Specifična teža (g/cm3)
P.H.
V.O.C. (g/l)

Brezbarvna
Trasparentna
Tekoč
0,89
7,5
0

IZDELEK SKLADEN Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 2003/53/CE
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