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Karta techniczna została sporządzona w oparciu o najlepsze źródła wiedzy technicznej  oraz znajomość zastosowań i ma znaczenie czysto orientacyjne. A zatem, nie wpływając bezpośrednio na warunki 

występujące na terenie budowy czy na wykonywane prace, stanowią one zalecenia o charakterze ogólnym, które nie pociągają firmy WINKLER do jakiejkolwiek odpowiedzialności.. Wskazane dane nie zwalniają 

nabywcy z odpowiedzialności za osobiste sprawdzenie naszych produktów pod kątem ich zgodności z przewidzianym użyciem. 

Klient odpowiedzialny jest, poza tym, za sprawdzenie czy niniejsza karta techniczna jest ważna dla partii używanego produktu i czy nie została ona zastąpiona nowymi wersjami. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości, należy skontaktować się z naszym Biurem Technicznym. 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
 

Począwszy od doskonałej tradycji hydroizolacji WINKLER przez ekskluzywną technologię 

WINKLERSAFE, do stworzenia produktów na bazie wody o niskim wpływie na środowisko - 

2021. Membrana elastomerowa, kolorowa na bazie wody , odporna na wpływ wody 

stojącej z zastosowaniem polimerów i kopolimerów najwyższej jakości. Produkt jest w 100% 

pozbawiony rozpuszczalników i dlatego należy uważać, że nie ma prawie żadnego 

wpływu na środowisko. Opracowane przez WINKLER Research & Development 

laboratories. 

 
 

ZASTOSOWANIE 

2021 może być stosowany na dachach, płytach włóknisto-cementowych, panelach 

drewnianych lub płytach OSB, balkonach i tarasach narażonych na sporadyczny ruch 

pieszy, betonowych zadaszeniach, starych membranach bitumicznych i poddaszach. 

2021 nadaje się do aplikacji na betonie, drewnie, włóknie cementowym, cegłach i do 

naprawiania uszkodzonych membran bitumicznych oraz pianek poliuretanowych 

2021 jest wyjątkowo odporny na U.V. promienie, wysokie i niskie temperatury oraz 

niekorzystne warunki klimatyczne. 
 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Dokładnie wyczyść powierzchnię, aby wyeliminować: brud, kurz, luźne materiały oraz 

substancje obce lub ograniczające przyczepność. Produkt powinien być aplikowany na 

suchej powierzchni. Nawet jeśli produkt może zawierać procent wilgotności w podłożu od 

3 do 5%, zawsze zaleca się sprawdzenie obecności ukrytej wilgoci w podłożu, aby 

uniknąć zjawiska naprężenia par. W celu poprawy przyczepności na zakurzonych 

powierzchniach należy zastosować WINFIX CONCRETE. 

 

 

ZALECENIA 

Nie wymaga żadnych dodatków. 

Nie używać, jeśli pojemnik jest uszkodzony. 

Nie dodawać wody i / lub rozpuszczalników. 
 
 
 

OSTRZEŻENIA 

Produkt musi być stosowany w warunkach odpowiednich dla zagwarantowania jego 

pełnego wysuszenia w możliwie najkrótszym czasie. Dlatego nie należy nakładać 
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produktu na zamarznięte powierzchnie, w warunkach podwyższonej wilgotności w nocy 

lub przy deszczowej pogodzie. Należy chronić powierzchnię  na której zastosowano 2021 

przed wodą, w tym deszczem oraz śniegiem przez 24 godziny od momentu zastosowania  

Produkt można stosować w temperaturze  od + 5 ° C do + 35 ° C 

 

 

 

SPOSÓB APLIKACJI 

2021 można nakładać pędzlem, wałkiem dużym pędzlem malarskim oraz pistoletem 

bezpowietrznym. Pozostaw produkt do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy, 

aplikacja może być wykonana tylko na całkowicie wysuszonej powierzchni, wcześniej 

nałożona warstwa powinna być całkowicie utwardzona. 

 

 

ZUŻYCIE  

1 – 1.5 kg/m2  przy aplikacji dwóch warstw. 

 
 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI  

Narzędzia należy umyć zanim zaschną w czystej wodzie. 

 
 

OPAKOWANIE  

Wiadra: 5-10-20 kg 

Opakowania: 1kg 

Dostępne kolory: biały-szary-czerwony-zielony.  
 
 
 
 

PRZECHOWYWANIE  

Produkt w nienaruszonym opakowaniu zachowuje stabilność przez 12 miesięcy. 

Przechowywać w temperaturach zawartych między +5°C a +35°C. Nie jest odporny na 

mróz 
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NORMY BEZPIECZEŃSTWA 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
W celu zapoznania się z normami dotyczącymi bezpieczeństwa, użytkownik powinien 

odnieść się do najnowszej Karty Bezpieczeństwa, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

Normami, zawierającej dane fizyczne, toksykologiczne i inne dane związane z używanym 
produktem.   
 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Nie wyrzucać produktu i/lub pustych pojemników poza miejscami do tego 
wyznaczonymi. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobów usuwania 
odpadów, użytkownik powinien odnieść się do najnowszej Karty Bezpieczeństwa. 
 

 

DANE TECHNICZNE 

 

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 

 

DANE PRODUKTU OGÓLNE 

Wygląd: Pasta o średniej gęstości 

Kolor:  biały/szary/czerwony/zielony 

Gęstość 20°C (g/cm3):  1.50 + 0,05 

Suche w dotyku w temperaturze 20 °C (w 

minutach):  
60 - 90 

Sucha pozostałość (%):  70 + 2 

PH:  9 + 1 

Lepkość Brookfield v:  16000 +1000 

 

 

DANE PRODUKTU SZCZEGÓŁOWE 

 

Odporność na czynniki atmosferyczne Dobra 

Test przyczepności na podłożu cementowym (kg/cm2):  6.9 

Włókna cementowe (kg/cm2): 5.7 

Membrana bitumiczna 2.3 

Adhezja przed cyklami słońce-deszcz 2 MPa 

Adhezja po 25 cyklach słońce-deszcz (UNI10686:1998) 1,7 MPa 
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Odporność na mróz/wilgoć: (UNI 10686:1998)  Dobra po 50 cyklach 

Odporność na zerwanie wzdłuż (DIN 53504:1985) 2,94 N/mm2 

Odporność na zerwanie w poprzek (DIN 53504:1985) 2,67 N/mm2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (UNI EN 

1931:2002) 
10.113,50 μ 

Tmf (°C): 0 

Wydłużenie (%): 130 + 20 

Absorbcja wody w stosunku do wagi (%) UNI EN 

1847:2002 
7,72 
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