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Tehnični list je sestavljen glede na naše najboljše tehnično in aplikativno znanje ter ima zgolj nadzorni pomen. Ker pa ne moremo neposredno posegati v pogoje gradbišč in izvedbo del, predstavljajo splošne napotke, 

zato WINKLERni v nobene primeru odgovoren. Prikazani podatki kupca ne oproščajo odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede na njihovo ustreznost za predvideno uporabo. 

Stranka mora tudi preveriti, ali ta tehnični list velja za proizvodno serijo izdelkov, ki jo zanima, in da tehnični list ni presežen z naknadnimi izdajami. Če obstaja dvom, se vnaprej obrnite na nač tehnični oddelek. WINKLER 

si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. 

Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje izdaje. 

        

 
 

 

 

 

 

 

NARAVA IZDELKA  

Tekoča elastomerna barvna hidroizolacija na vodni osnovi, z ojačitvenimi vlakni, z 

izjemnimi značilnostmi odpornosti in trajnosti, idealna tudi za velike površine. WINGUM 

PLUS® H2O je pridobil certifikat uspešnosti ICC-ES v skladu s standardom ASTM D 6083, 

priznanje MIAMI DADE COUNTY, brano v skladu s predpisi CRRC ter je certificirano tudi v 

Združenih arabskih emiratih. 

V skladu s smernicami ETAG 005, tekočine, nanesene kot hidroizolacija. 

 

WINGUM PLUS H2O je pridobil pomembno znamko EC 1 PLUS, ki prepoznava izdelke s 

certifikatom EMICODE: gradbene izdelke z zelo nizkimi emisijami hlapnih organskih spojin 

(HOS) in polhlapnih. 

 

   

PODROČJA UPORABE  

Njegova posebna formulacija omogoča visoko prožnost, stabilno tudi pri zelo nizkih 

temperaturah, ne da bi se ta spremenila skozi čas. Po izdelku lahko normalno hodite. 

WINGUM PLUS® H2O je primeren tam, kjer je potrebna hidroizolacija, tudi na ravnih 

površinah, kjer se nabira voda. 

Ponuja izjemno odpornost proti staranju in proti UV žarkom. 

Primerno za hidroizolacijo betonskih podlag, vlakno-cementnih plošč, kovinskih streh tudi 

oksidacijskih, lesa, prevlečenih tal, naravnega kamna, opeke, izolacijskih plošč in 

polimerno-bitumenskih membran (oksidiranih najmanj 180 dni po polaganju). 
 
 
 

PRIPRAVA POVRŠINE   

Podlago temeljito očistite, da odstranite: prah, krušljive dele, tuje ali protilepljive snovi. Za 

podlage, ki se prašijo priporočamo, da se predhodno nanese WINFIX CONCRETE za 

pomoč adheziji. Preverite vlago v substratu, da se prepreči nastanek mehurčkov zaradi 

parnega tlaka. Učinkovita metoda, če ni na voljo ustreznega orodja, je nanašanje 

polietilena, zatesnjenega z lepilnim trakom, na del površine, ki je izpostavljena soncu, s 

preverjanjem morebitne prisotnosti kondenzacije po 24 urah. Če kondenzat ni prisoten, 

nadaljujte z nanašanjem WINGUM PLUS® H2O, v nasprotnem primeru počakajte, da se 

podlaga popolnoma posuši.  
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PRIPOROČILA 

Ne dodajajte dodatkov. 

Ne uporabljajte, če je posoda poškodovana. 

Ne dodajajte vode in/ali topil.  
 

 

 

OPOZORILA 

Če je potrebno WINGUM PLUS® H2O nanesti na polimerno-bitumensko membrano, se 

prepričajte, da je oksidirala vsaj 180 dni.  

WINGUM PLUS H2O nanesite pri temperaturi med +5°C in + 35°C. 

V prvih 24 urah od nanosa, zaščitite pred vodo, dežjem in snegom.  

Ne nanašajte v primeru visoke nočne vlage. 

 
 

UPORABA 

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga lahko nanesete na suho podlago z: valjčkom s 

kratkimi ščetinami, ravnim čopičem ali brizganjem. 

Izdelek nanesite v dveh slojih (med prvim in drugim nanosom počakajte vsaj 24 ur), da 

dobite homogeno in idealno debelino za hidroizolacijo.  

Za ohranitev hidroizolacijskega učinka na obodne površine obdelane površine nanesite 

vodoodporen lepilni trak BC SEAL BAND. 

Za odtočne šobe, prezračevalne cevi itd. uporabite kvadratni samolepilni vodoodporni 

BC SEAL PAD. 

 

 

NANOS Z OJAČITVIJO     

Na podlagah, ki so še posebej izpostavljeni deformacijam, tudi visoke stopnje, torej z 

visoko nevarnostjo razpok, ojačajte WINGUM PLUS H2O z WINTECHNO MAT. Nanos morate 

opraviti kot je opisano spodaj: 

Enakomerno nanesite WINGUM PLUS® H2O (za približno dve tretjini uporabljenega 

materiala) na podlago, ki jo želite obdelati. Položite ojačitev in jo potopite s pomočjo 

rahlega pritiska valja ter počakajte, da se popolnoma posuši (24 ur). Nato nanesite drugi 

sloj WINGUM PLUS® H2O dokler ne dosežete porabe, navedene na tem tehničnem listu. 

 

 

POVRŠINE S SPOJI: 

Uporabite WINJOINT BAND, nepremočljiv elastični trak iz gume in poliestrske tkanine, 

primeren za hidroizolacijo konstrukcijskih spojev. 
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Nanos WINJOINT BAND mora biti izveden, kot je opisano spodaj: očistite površino, ki jo je 

treba obdelati, in tako odstranite morebitno stoječo vodo. Nanesite WINGUM PLUS® H2O 

bočno na spoj in za širino, ki je večja od širine traka spoja. Nalepite trak, tako da se 

perforirani stranski trak "sveže" prilega na območje, predhodno obdelano z WINGUM 

PLUS® H2O. Ko se posuši, ga lahko popolnoma pokrijemo. 

 

 
 

PORABA  

1,2 - 1,4 kg/m2 v dveh nanosih 

1,8 – 2,0 kg/m² v dveh nanosih z vmesno ojačitvijo WINTECHNO MAT. 

 
 

PAKIRANJE  

Vedro od 5-10-20 kg. 

 

 

SKLADIŠČENJE  

Izdelek v svoji nepoškodovani embalaži in shranjen na suhem in zaščitenem mestu je 

stabilen 24 mesecev. Ne sme zmrzniti. 

Hraniti na temperaturi od +5°C do +35°C. 

 

 

 

VARNOSTNI PREDPISI 

 

 

PREVIDNOSTNI UKREPI 

Za informacije o varnostnih predpisih se mora uporabnik sklicevati na najnovejši varnostni 

list, sestavljen v skladu z veljavnimi standardi, ki vsebuje fizikalne, toksikološke in druge 

podatke v zvezi z izdelkom  

 

 

 

EKOLOGIJA 

Ne odlagajte izdelka in/ali praznih vsebnikov v okolje. Za dodatne informacije o morebitni 

odstranitvi se obrnite na najnovejši varnostni list. 
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ZNAČILNOSTI PROIZVODA 
 

Videz  Tekoča pasta z vlakni 

Barva Bela, siva, rdeča, zelena 

Specifična teža pri 20°C (g/cm³) 1,45 ± 0,05 

Suhi ostanek (%) 75 ± 3 

Viskoznost Brookfield pri 20°C (Cps) 18.000 ± 2.000 

  

 

 

UČINKOVITOST PROIZVODA MED DELOVANJEM 

  

Obratovalna temperatura -30°C + 80°C 

Odpornost na atmosferske vplive Odlična 

Odpornost na UV žarke Izvrstna 

  

 

Natezna trdnost in raztezek pri prelomu pred pospešenim staranjem (ASTM D 2370) 

 

Lomna trdnost (N/mm2) Raztezek (%) 

1,41  438 

 

 

Natezna trdnost in raztezek pri prelomu po 1000 h pospešenega staranja (ASTM D 2370) 

 

Lomna trdnost (N/mm2) Raztezek (%) 

1,66  247 

 

 

Prepustnost (perms) ASTM D 1653 Metoda B Pogoj A 

 

ZAHTEVANA VREDNOST 

10 ≤ 50 
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Odpornost na plesen (ocena) ASTM G 21 

 

ZAHTEVANA VREDNOST 

0 0 

 

 

Odpornost na trganje (lbf/in) ASTM D 624 

 

ZAHTEVANA VREDNOST 

106 ≥ 60 

 

 

Vpojnost vode (ASTM D 471) pred pospešenim staranjem 

 

Število dni v vodi Vpojnost (% na masi teže) 

7 ± 4h 17 

 

 

Vpojnost vode (ASTM D 471) po 1000 urah pospešenega staranja 

 

Število dni v vodi Vpojnost (% na masi teže) 

7 ± 4h 6 

 

 

Fleksibilnost pri nizkih temperaturah (ASTM D 522) pred pospešenim staranjem 

 

Temperatura (°C) Lom (Da/Ne) 

-26 Ne 

 

 

Fleksibilnost pri nizkih temperaturah (ASTM D 522) po 1000 urah pospešenega staranja 

 

Temperatura (°C) Lom (Da/Ne) 

-26 Ne 
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Odpornost na cikel pospešenega staranja (ASTM D 4798)  

Stroj QUV: Pospešeni tester za vremenske vplive. Model QUV/Spray 

 

Ure Prisotnost poškodb  

1000 Ne 

 

 

 

Odpornost proti obrabi ETAG 008 

 

Število prehodov  Izguba teže v % 

10.000 0 

 

 

 

Adhezija na podlago pred cikli sonca in dežja (25 ciklov) 

Normiran dinamometer UNI EN 1348-2000 

 

Podlaga  Pred cikli  

sonce - dež 

Po ciklih  

sonce - dež 

Zahtevano 

Beton 1,45 N/mm2 1,20 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2 

Keramika 1,70 N/mm2 1,55 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2 
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Emisija hlapnih organskih spojin 

Parameter Najvišja dovoljena koncentracija (µ/m3) 

TVOC po 3 dneh ≤ 750 

TVOC po 28 dneh ≤ 60 

Preizkuse je opravil inštitut EUROFINS v skladu z EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 in ASTM D5116-

10, Poročilo o preizkusu Št.392-2017-00404102_G_EN 

 

 

 

Izdelek je skladen z zahtevami Direktive 2003/53/ES 
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