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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  

Dvokomponentno hidroizolacijsko lepilo.  

 

RAZVRSTITEV PO EN 12004 (C2 TE) 

 

BOND CEMENT je izboljšano cementno lepilo z dodatnimi lastnostmi (C2), zmanjšanim 

zdrsom (T), podaljšanim časom nanosa (E), visoka sposobnost deformacije (S2). 

BOND CEMENT je pridobil pomembno znamko EC1 PLUS, ki prepoznava izdelke s 

certifikatom EMICODE: gradbene proizvode z zelo nizkimi emisijami hlapnih organskih 

spojin (HOS) in polhlapnih. 

 

PODROČJA UPORABE  

Izdelek, ki se uporablja za vodotesno lepljenje keramičnih talnih in stenskih oblog, tako 

znotraj kot zunaj. 

Idealno za balkone, bazene, kopalnice, turške kopeli, terase, cementne estrihe.  

Primeren tudi za prekrivanje obstoječih keramičnih prevlek, nanese se v enem nanosu in 

brez uporabe ojačitev. 

BOND CEMENT je odporen na plesni in alge. 
 

PRIPRAVA POVRŠINE 

   

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

Pred nanosom do nasičenosti navlažite podlago. 

Za ojačitev in tesnjenje kotov, priporočamo nanašanje vodoodpornega butilnega traku, 

prevlečenega z netkanim polipropilenom BC SEAL BAND. 

Za hidroizolacijo delov, ki izstopajo, cevi, zbiralnih šob in odtokov na splošno uporabite 

vodoodporne lepljive butilne kvadrate BC SEAL PAD. 

Da bi zagotovili vodoodpornost, poskrbite, da se BOND CEMENT izvaja v neprekinjenem in 

enakomernem sloju. 

 

POVRŠINE S SPOJI: 

Uporabite WINJOINT BAND, nepremočljiv elastični trak 

SKLADNO Z EVROPSKIM STANDARDOM 

UNI EN 14891 

RAZVRSTITEV 

CM 01 P 

IZDELKI ZA HIDROIZOLACIJO, KI SE 

NANAŠAJO TEKOČE POD LEPLJENIMI 

KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI 

SKLADNO Z EVROPSKIM STANDARDOM 

UNI EN 12004 

C2 T IN S2 

CEMENTNO LEPILO ZA 

KERAMIKO 
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Nanašanje WINJOINT BAND izvedite, kot je opisano spodaj: očistite površino, ki jo je treba 

obdelati, nanesite BOND CEMENT bočno na spoj za širino, ki je večja od širine traka za 

spoj. Nanesite trak za pokrivanje spojev tako, da ga vtopite "na sveže", dokler ni 

popolnoma pokrit. 

 

PRIPOROČILA 

 

Ne dodajajte cementa ali dodatkov. 

Ne uporabljajte, če je vreča poškodovana. 

Ko se mešanica začne strjevati, ne dodajajte vode. 

Ne nanašajte na asfaltne površine ali obdelajte z bitumnom. 

  

UPORABA 
 

Hidroizolacija - lepilo za srednje in manjše formate  

(površine < od 900 cm2) 

Po tem, ko ste enakomerno pomešali komponente A+B (v razmerju 100+33) na podlago 

nanesite en NEPREKINJEN in ENAKOMEREN sloj, ki zadostuje za močenje zadnje strani 

ploščice. V primeru nespremenjenih površin zadostuje 2,5 mm. 

Z zobatim delom lopatice nežno pritiskajte, da oblikujete utore.  

Da bi ohranili hidroizolacijsko delovanje , JE POTREBNO ZAGOTOVITI NEPREKINJENO 

NANEŠENE PLASTI BOND CEMENT.  

 

Hidroizolacija - lepilo za premaze velikega formata  

(površine ≥ do 900 cm2), hidroizolacija vseh velikosti v bazenih in rezervoarjih:  

BOND CEMENT je potrebno nanesti tudi na zadnji strani ploščice (dvojni nanos), da se 

zagotovi oprijem. 

Za večjo hidroizolacijo lahko BOND CEMENT uporabimo tudi kot fugirno maso. 

 

 

OPOZORILA  

BOND CEMENT Nanesite pri temperaturi med +5°C in +35°C. 

Prevleke, položene z BOND CEMENTOM, ne smejo biti podvržene izpiranju ali dežju 

najmanj 24 ur po nanosu. 

Glede na elastičnost BOND CEMENT-a je priporočljivo uporabiti WINSTUCCO FLEX kot 

fugirno maso.   

Fuge morajo biti široki najmanj 3 mm. 

Nadaljnje fugiranje ne smete izvesti pred 24 urami po nanašanju BOND CEMENTA. 

Obloge lahko postavite v roku 20 minut po nanosu BOND CEMENTA. 

Če ga uporabljate kot polnilo, za lažje čiščenje odstranite presežek po približno 25/30 

minutah od polaganja. 
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OBLOGE BAZENA: 

 

v primeru vlage z rahlim proti potiskom, pred lepljenjem obloge nanesite eno roko 

temeljnega premaza WINPOX 700 (dvokomponentna epoksidna smola na vodni osnovi), 

da se utrdi in ustvari rahlo oviro. 

Nanos BOND CEMENTA po nanosu temeljnega premaza WINPOX 700 je treba opraviti po 

najmanj 2 urah in največ 18 urah. 

Če je na drugi strani vlažnost protitlaka zmerna ali pomembna, nanesite WINPOX CEMENT 

TIXO (trikomponentni epoksi-cement). 

Pred nanosom BOND CEMENTA na WINPOX CEMENT TIXO površino rahlo zbrusite. 

 

PORABA  
 

Za ploščice manjše od 900 cm2 

Vodotesna plast + utori za oprijem, nanesena v enem sloju 3,5 kg /m2. 

Za ploščice z velikostjo 900 cm2 ali večje 

Vodotesna plast + utori za oprijem, nanesena v dvojnem nanosu 4,5- 5,0 kg /m2 

 

PAKIRANJE  
 

Komponenta A (prah) kg 15 

Komponenta B (tekočina) kg 5 

 

SKLADIŠČENJE  
 

Izdelek je v svoji nepoškodovani embalaži obstojen 12 mesecev. 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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TEHNIČNI PODATKI (povprečne vrednosti) 

 

  Komp. A Komp. B 

OBLIKA Prah Tekočina 

BARVA Bela bela 

SUHI PREOSTANEK 100 44 

 

CERTIFICIRANE ODPORNOSTI POLOŽENEGA IZDELKA 

 

Čas za polaganje: visoka lepljivost pri vleku do 

30 minut (UNI EN 1346)                                         
0,85 N/mm² 

Visoka lepljivost na začetni poteg (UNI EN 

1348) 
1,55 N/mm² 

Visoka lepljivost na poteg po termičnem 

staranju (UNI EN 1348)                                         
1,44 N/mm²  

Visoka lepljivost na poteg po ciklih zmrzovanja 

in odmrzovanja (UNI EN 1348)         
1,48 N/mm²  

Visoka lepljivost na poteg po potopitvi v vodo 

(UNI EN 1348) 
1,33 N/mm² 

Drsenje (UNI EN 1308) Manjše od 0,5 mm 

Odpornost na klor (28 dni v 10% raztopini 

NaCl) 
Odlična 

Odpornost na sulfate (28 dni v 10% raztopini 

K2SO4) 
Odlična 

Čas za obdelavo (20 °C) 70 minut 

RAZMERJE ZMESI A: 100     +         B: 33 

BARVA ZMESI bela 

OBLIKA TIKSOTROPNA ZMES, OBDELAVA Z LOPATICO 
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Določitev moči mokrenja                    UNI EN 

1347:2000              
  

Po 10 minutah 95,30% 

Po 20 minutah 60% 

Po 30 minutah 45% 

 
 

Možnost hoje po polaganju (pri 20°C) 48 ur 

 

 

Dynamic crack bridging UNI 

EN 14891 

  

Temperatura  Pridobljena vrednost  Zahtevana vrednost 

+23°C 1,39 mm ≥ 0,75 mm 

-5°C 1,05 mm ≥ 0,75 mm 

-20°C 1,0 mm ≥ 0,75 mm 

 

 

Vodna vpojnost ASTM D 471 

24 h 5,4% 

7 dni 10,5% 

 
 

Odpornost na pozitivni potisk UNI EN 14891 > 1,5 bar 

Odpornost na negativni potisk UNI EN 14891       >1 <1,5 bar 

 

Emisija hlapnih organskih spojin 

Parameter Najvišja dovoljena koncentracija (µ/m3) 

TVOC po 3 dneh ≤ 750 

TVOC po 28 dneh ≤ 60 
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Preizkus izveden v inštitutu EUROFINS v skladu s standardi EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 in 

ASTM D5116-10, Poročilo o preizkusušt. 392-2018-00081401_G_EN. 

 

Izdelek je skladen z zahtevami Direktive 2003/53/ES 
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