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OPIS PROIZVODA 
Vodoodporen zaščitni premaz z nizko viskoznostjo, posebej izdelan za hidroizolacijo 
balkonov in teras s infiltracijami vlage. Njegova posebna formulacija, omogoča nanos v 
enem sloju. Nanos je debel približno 900 mikronov (-0,9 mm ). Zagotavlja nepropustnost  
podlage, ter ne spremeni tona podlage. Je odporen na termičnične šoke ( zamrzovanje 
odtaljevanje), ter ima odlične mehanske lastnosti. 

 

 
NAMEN UPORABE 

Prozorna zaščita za površinsko obdelavo keramike balkonov in teras pri problemih 

zamakanja. Izdelek nanesen v cca. 900 g/m2 je odporen na obrabo s ( hojo v petkah, 

drsanje stolov, miz ). 

 
 

PRIPRAVA POVRŠIN 

Potrebno je dobro očistiti površino od: prahu, nevezanih delcev, cementrnega mleka. 

Preveriti je potrebno ali je površina katero želimo obdelati, brez prekomerne vlažnosti, 

kajti zaradi tega, se lahko pojavijo beli madeži, mehurji ali razslojitev. 

 

 
PRIPOROČILA 

Ne sme se dodajati aditivov, polnil. 

Ne sme se uporabljati, če je poš. embalaža. 
Ne sme se dodajati vode ali redčil. 

Uporaba pri temperaturi med +5°C in +35°C. 

V prvih 48 urah po nanosu je potrebno izdelek zaščititi pred vodo, dežjem in snegom. 

Ne uporabi proizvoda, če je zracna vlaga večja od 80%  

 

 

NANOS PROIZVODA 

Pripravljen je za uporabo, brez naosa temeljnega premaza. Nanos mora biti izvršen 

na suho podlago z kovinsko nazobčano lopatico, ter povaljan z ježkastim valjčkom. 

S tem se izognemo morebitnemu nastanku mehurjev . 

Nanesti proizvod v enem nanosu, da dobimo homogen nanos. 

Proizvod je pohoden po 72 urah, pri temperaturi nanosa 20°C. 

 

 
 

 
 

Navodila so izdana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe. Stranka mora tudi preveriti veljavnost tehničnega lista, 

kateri je bil mogoče tudi obnovljen. Če ste v dvomih kontaktirati tehnično službo WINKLER. WINKLER si pridžuje pravico do tehničnih sprememb, kakršne koli vrste, brez predhodnega obvestila. Ta revizija razveljavi in 

nadomesti katerokoli drugo prejšnjo revizijo. 
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Pri temperaturi pod 20°C, se čas sušenja poveča. 

 

 

 

 

 

 
 

PORABA 

Cca. 0,9 kg/m2  končano. 

 

PAKIRANJE 

Vedro 5-20 kg. 

 
SKLADIŠČENJE 
12 mesecev  v suhem prostoru in original embalaži, pri temperature med 
+5°C in +35°C. 

VARNOSTNI PREDPISI 

VARNOSTNI UKREPI 

Za informacije o varnostnih standardih se mora uporabnik sklicevati, na najnovejši 

Varnostni list,pripravljen v skladu s sedanjimi predpisi, ki vsebujejo toksikološke in druge 
podatke v zvezi z izdelkom, ki se uporablja. 

 

 

EKOLOGIJA 

Ne zavreči  izdelka ali prazne posode v okolje. Seznanite se z najnovejšimi varnostnimi 

Predpisi o odstranjevanju odpadkov. 

 

TEHNIČNI PODATKI PROIZVODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Navodila so izdana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe. Stranka mora tudi preveriti veljavnost tehničnega lista, 

kateri je bil mogoče tudi obnovljen. Če ste v dvomih kontaktirati tehnično službo WINKLER. WINKLER si pridžuje pravico do tehničnih sprememb, kakršne koli vrste, brez predhodnega obvestila. Ta revizija razveljavi in 

nadomesti katerokoli drugo prejšnjo revizijo. 

 
 

 

20°C 3 dni 

15°C 4 dni 

10°C 5 dni 

5°C 7 dni 

 

Izgled Brezbarvna tekočina 

Barva brezbarvna 

Sp. Teža pri 20°C (g/cm³) 1,08 ± 0,05 

Suha snov (%) 92 ± 3 

Viskoznost Brookfield pri 20°C (Cps) 1700 ± 200 
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KARAKTERISTIKE PROIZVODA 

 

 

 

 

 
Natezna trdnost in raztezek do pretrga (ASTM D 2370) 

 

 

 
 

Absorkcija vode (ASTM D 471) 

 

 

 

 
 

 Elastičnost pri nizki temperaturi (ASTM D 522) 

 

 

 
 

Odpornost na prebod (EN 12730-A/EN 12691-A) 
Statična/dinamična nanešena na Wingam plus H2O 25 kg/800 mm (500 g teže) 

 

Oprijem na površino po opravljenih termičnih šokih (25 ciklov) 

Dinamometer normiran UNI EN 1348-2000 

 

 

 

 
 

 Neprepustnost (UNI EN 1928:2002) 

 2 bar 

 
Trdnost (DIN 53505-A-87) 

Shore A 82 

Proizvod skladen z določbami direktive 2003/53/CE 

 
 

 

Navodila so izdana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe. Stranka mora tudi preveriti veljavnost tehničnega lista, 

kateri je bil mogoče tudi obnovljen. Če ste v dvomih kontaktirati tehnično službo WINKLER. WINKLER si pridžuje pravico do tehničnih sprememb, kakršne koli vrste, brez predhodnega obvestila. Ta revizija razveljavi in 

nadomesti katerokoli drugo prejšnjo revizijo. 
 

 

Temperature nanosa -30°C + 80°C 

Odpornost na atmosferske vplive Dobra 

Odpornost na UW žarke Odlična ne porumeni 

 

Odpornost na pretrg (N/mm2) Raztezek (%) 

6,65 >160 

 

Število dni v vodi Absorkcija (% na specifično težo) 

1 0,5 

7 0,9 

 

Temperatura (°C) Pretrg (ja/ne) 

-26 Ne 

 

Podlaga Pred cikli 

Sonce-dež 

Po ciklih 

   Termičnih šokov 
Zahtevano 

Ploščica >2 N/mm2 >2 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2 
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