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Karta techniczna jest wydawana na podstawie naszej najlepszej praktycznej wiedzy technicznej i ma charakter wyłącznie orientacyjny. Nie będąc jednak w stanie bezpośrednio interweniować w warunkach miejsc 

pracy i wykonywania robót, stanowi ogólne wskazanie, które nie jest wiążące dla WINKLER. Podane informacje nie oznaczają, że klient jest zwolniony z obowiązku osobistego testowania naszych produktów pod 

kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania. 

Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy ta karta danych technicznych jest ważna dla danej partii produktów, która go interesuje i nie została zastąpiona, jak w przypadku wymiany na kolejne edycje. Jeśli 

masz jakiekolwiek pytania, najpierw skontaktuj się z naszym Biurem Technicznym. WINKLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego ostrzeżenia. 

Ta wersja anuluje i zastępuje wszelkie inne poprzednie wersje. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Specjalna powleczona dzianina, której właściwościami są rozszerzanie w kierunku 

poprzecznym i brak elastyczności podłużnie, cienka, o wysokiej wytrzymałości, z 

dodatkowym włókninem od spodu zapewnia lepsze wiązanie. Może być stosowany z 

WINGRIP BITUMINOSO, WINGUM PLUS H2O, płynnymi membranami hydroizolacyjnymi i 

cementowymi powłokami modyfikowanymi polimerami. 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Łączenie i uszczelnianie połączeń pod płytkami. W konstrukcjach narażonych na ruchy 

termiczne i dynamiczne. Reparacje i pokrycie szkód konstrukcyjnych. 
 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 
Opis:  Specjalna powlekana dzianina: przedłużenie w kierunku poprzecznym i 

sztywna podłużnie, cienka, o wysokiej wytrzymałości, dodatkowa 

włóknina z tyłu zapewnia lepsze wiązanie 

Skład materiału:  Podłoże: dzianina poliestrowa, trwałe wykończenie 

Powłoka: elastomer termoplastyczny, odporny na starzenie 

Applikacja: Stosowana w szczelinach dylatacyjnych I innych połączeniach 

konstrukcyjnych 

Kolor:  szary 

Całkowita szerokość/szerokość 

pokrycia:  

100/50 mm 

Całkowita grubość (około):  0,7 mm 

Waga materiału(około):  31 g/m 

Odporność na temperaturę:  min./max - 30°C / + 90°C 

Długość rolki :  50m 

 

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA 

 
Właściwości fizyczne: DIN Wartość 

Ciśnienie rozrywające: max Internal > 4,0 bar 

Obciążenie zrywające wzdłużne DIN EN ISO 527-3 155 N/15mm 

Obciążenie zrywające poprzeczne DIN EN ISO 527-3 63 N/15mm 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż DIN EN ISO 527-3 33% 

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek DIN EN ISO 527-3 138% 

Siła absorpcji przy 25% elastyczności 

poprzecznej 

DIN EN ISO 527-3 1,5 N/mm 

Siła absorpcji przy50% elastyczności 

poprzecznej 

DIN EN ISO 527-3 2,0 N/mm 

Odporność na ciśnienie wody DIN EN 1928 (versione B) > 1,5 bar 

Odporność na U.V.: min. DIN EN ISO 4892-2 500 h 
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Zerwanie przy rozciąganiu wewnętrzne > 60% 

Obciążenie rozciągające wewnętrzne > 150 N/5 cm 

Max. początkowa szerokość szczeliny: 

- 3 cm 

- 5 cm 

 

wewnętrzne 

 

5,44 /mL 

6,55 /mL 

 

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA 

 
Właściwości chemiczne Oporność po przechowywaniu 

przez 7 dni w temperaturze 

pokojowej w następujących 

chemikaliach 

+ = odporny 

0 = osłabiony 

- = nieodporny 

Hydrochloric acid 3% wewnętrzne + 

Sulphuric acid 35% wewnętrzne + 

Citric acid 100g/l wewnętrzne + 

Lactic acid 5% wewnętrzne + 

Potassium Hydroxide 3% / 20% wewnętrzne +/0 

Sodium hypochlorite 0,3g/l wewnętrzne + 

Salt water (20g/l Sea water salt) wewnętrzne + 

 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

 
Dokładnie wyczyść powierzchnię, aby wyeliminować: kurz, luźne materiały oraz 
substancje obce lub ograniczające przyczepność. Usuń możliwe zastoje wody. Na 
powierzchniach metalowych usuń wszystkie resztki farb lub utleniania. 
 
APLIKACJA 
 
 

Najpierw zastosuj wybrany produkt hydroizolacyjny (w płynie) na grubość 1 mm na 

bocznej stronie taśmy i na szerokość wychodzącą poza pasek kryjący. Rozłóż taśmę tak, 

by przylegała do pokrytej płynną hydroizolacją powierzchni po jej bokach. W razie 

potrzeby dociśnij szpachelką, by uzyskać lepsze połączenie. 

Nałóż drugą warstwę, aby zoptymalizować i zakończyć adhezję. Aby uzyskać porady 

dotyczące nakładania się i łączenia za pomocą BC SEAL BAND, patrz arkusz danych 

technicznych. 

 

ZUŻYCIE 

 

Szerokość rolki: 50mm (100mm w tym paski) 

 

Długość rolki: 50m 
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PORADY 

 

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

substancje obce lub ograniczające przyczepność. Przed zakończeniem aplikacji 

pozostaw wybrany produkt wiążący do wyschnięcia. Dbaj o połączenie wykonane 

podczas kolokacji podłogi, chyba że są inne instrukcje. Unikaj ekspozycji na 

promieniowanie U.V. ponad 10 dni.  

 

PAKOWANIE 

50 m rolki. 

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła. 

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

ŚRODKI OSTOŻNOŚCI 

Aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa, użytkownik musi zapoznać się z 

najnowszą kartą charakterystyki, zredagowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

która zawiera dane fizyczne, toksyczne i inne dotyczące używanego produktu. 

 

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. 
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