
 

WINSEAL 
 

Koda artikla glej TD 

Izdano dne 25.11.2015 

Revizija št. 02 

Stran 1 od 2 

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 

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. 

 

             

WINSEAL je tesnilna masa na osnovi bitumna, kemičnih izdelkov, polimerov in 

nekloriranega in netoksičnega topila. 

 

WINSEAL je pripravljen za uporabo, nanaša se hladen način in ostane mehak tudi, ko je 

topilo popolno izhlapelo. Ne teče niti, če ga nanesete na navpično površino ter se prilepi 

tudi pod vodo. 

 

WINSEAL je bitumenski izdelek, zasnovan posebej za težavna tesnjenja, nudi tehnično 

rešitev, prilagojeno potrebam strank v gradbeništvu. 

 

Področja uporabe so številna: 

tesnjenje strešnih kritin, ribnikov, vodnih površin in določenih točk, kot so žlebovi, dimniki, 

prezračevalni kanali, razsvetljava, zaključek navpičnih in vodoravnih spojev, popravila (v 

sili), zaščita pred korozijo... 

 

Dober oprijem WINSEALA je na večino podlag, ki se uporabljajo v gradbeništvu, tudi na 

mokro, pod pogojem, da so nepoškodovane in čiste:  

opeka, cementni beton (razen sanacijskega ometa), betonski bloki, PVC, PP, PE, PUR, EPS, 

kovine, steklo, bitumenski premaz, prevleka iz kositra itd. 

 

 

LASTNOSTI WINSEAL 

Videz Črn, svetel in gladek 

Konzistenca Oljnata tiksotropna masa 

Gostota pri 23°C 1,250 do 1,350 

- (1,27) 

(značilna vrednost) < 55 

Plamenišče Abel (IP 34)           °C 

(značilna vrednost za kratek čas) 

(47) 

Tvorba filma Približno 2 uri 

Čas sušenja Približno 4 tedne 

(odvisno od podlage) 

Po tem, ko je topilo izhlapelo:  

Točka kaplje                                           °C 200 

Temperature nanašanja                    °C med +5°C in +40°C 

Poraba kg/m na spoj širine 10 cm/debelina 

nanosa1 mm                     

1,3 
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PAKIRANJE 

 

V škatli z 25 vložki po 280 ml 

 

 

 

SHRANJEVANJE 

 

V originalni embalaži na suhem, hladnem prostoru, kjer ne zmrzuje, se lahko hrani več kot 

3 leta po datumu proizvodnje. 

 

 

Ker se WINSEAL uporablja za izdelavo spojev na betonskih delih, je potrebno zagotoviti, 

da dno spoja ni stisljivo. Zato izražamo zadržke v primeru, ko bi ga na primer uporabljali v 

spoju, ki ima dno iz ekspandiranega polistirena. 

 

Na splošno na robovih spoja ni potrebna uporaba temeljnega premaza. 

 

 

WINSEAL odgovarja zahtevam standarda ISO 11600 « F 12.5P M1 up M2 up A up ». 

Lastnosti, ki ustrezajo tej razvrstitvi, so vključene v priloženi tabeli.  

Ta potrditev je zahtevala številne preskuse na različnih vrstah suhih ali vlažnih podlag:  

žagan beton, brušen beton, eloksirani aluminij in PVC. 

 

WINSEAL zdrži napadu večine kislin in razredčenih baz. Ni odporen na daljši stik z 

ogljikovodiki. 

 

 

 

LASTNOSTI METODA WINSEAL 

Elastičen izkoristek,% ISO 7389 < 40 

Raztezanje do preloma,% 

- na suhi podlagi pri 23°C 

- po potopitvi v vodo 

ISO 8339 

 

> 100 

> 100 

Izguba prostornine zaradi izhlapevanja 

topila, značilna vrednost v % 
ISO 10563 

< 25 

10 do 15% 

Odpornost na drsenje pri 5 in 50°C, mm ISO 7390 < 3 
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