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CECHY PRODUKTU 

Dwuskładnikowa barwiona zaprawa tiksotropowa utwardzona elastycznie, odporna na 

promieniowanie UV wystawienie na działanie dodatniego i ujemnego ciśnienia 

hydrostatycznego. Ze względu na wysoki stopień elastyczności WINTAPLAST nadaje się 

szczególnie do aplikacji na dużych powierzchniach. Może być stosowany poziomo i 

pionowo w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt może być nakładany na 

beton, mur, kamień naturalny i sztuczny, płytki ceramiczne, drewno, stal, blachę 

ocynkowaną lub inne nieutleniające metale. 

Po prawidłowym nałożeniu i utwardzeniu WINTAPLAST jest wodoodporny, trwale 

elastyczny i ma doskonałą odporność na ścieranie, pozostając jednocześnie odpornym 

na niekorzystne warunki atmosferyczne, mróz i sole. 

WINTAPLAST uzyskał ważny EC1 PLUS, który identyfikuje produkty z certyfikatem EMICODE: 

produkty budowlane o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) i 

półlotne. 

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA 

WINTAPLAST może być stosowany w projektach takich jak: 

- Naprawa i regeneracja konstrukcji betonowych, w tym również pod dużym 

obciążeniem. 

- Hydroizolacja nowych i starych powierzchni narażonych na duży ruch pieszych, zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

- Wodoodporna powłoka dla fontann, basenów, sztucznych jezior i zbiorników z wodą nie 

nadającą się do picia. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże musi być czyste, suche, spójne, wolne od kruchych zaolejonych elementów, 

olejów lub innych nieprzywierających substancji. Nierówności do 1,5 mm można 

wyrównać za pomocą WINTAPLAST. Chłonne podłoża, takie jak beton, tynk, mur itp. 

Należy wcześniej zwilżyć. 

Przed zastosowaniem WINTAPLAST zdecydowanie zaleca się użycie BC SEAL BAND 

(samoprzylepna taśma butylowa powleczona włókniną polipropylenową) w celu 

właściwego wzmocnienia i uszczelnienia narożników i przejść. 
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POWIERZCHNIE Z DYLATACJAMI LUB NACIĘCIAMI KONTROLNYMI należy wstępnie 

przygotować z taśmą WINJOINT BAND (wodoodporny elastyczny pasek wykonany z gumy 

i tkaniny poliestrowej). Nałożyć taśmę WINJOINT BAND w następujący sposób: nałożyć 

WINTAPLAST wzdłuż każdej strony linii połączenia, na tyle, aby móc osadzić perforowane 

boczne paski WINJOINT BAND w mokrym produkcie. Upewnij się, że świeży produkt 

„wypływa” przez perforowane paski. 

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

Wstrząsnąć składnik B przed użyciem. Wlać około ¾ składnika B (biały płyn) do czystego 

naczynia i powoli dodawać składnik A (biały proszek) stale mieszając z małą 

prędkością. Po wsypaniu całego proszku do mieszanki dodaj pozostałą część składnika 

B i kontynuuj mieszanie (co najmniej 4 dodatkowe minuty), aż do uzyskania spójnej 

mieszanki bez grudek. 

 

RADY 

Nie dodawać wody do preparatu. 

Nie dodawać cementu ani dodatków. 

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. 

 

APLIKACJA 

Nałóż WINTAPLAST za pomocą metalowej szpachli, pacy lub płaskiego pędzla. 

Maksymalna grubość mokrej warstwy na pokrycie wynosi 1,5 mm. Kolejną warstwę można 

nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (10-12 godzin w + 20 

° C), ale nie później niż 72 godziny. Maksymalna łączna grubość wszystkich warstw wynosi 

3 mm z wyjątkiem obróbki polerującej. W temp.  + 20 ° C po 24 godzinach od nałożenia 

pierwszej warstwy można chodzić po powierzchni. Unikaj naprężeń mechanicznych przez 

minimum 3 dni. Całkowite utwardzenie osiąga się po 7 dniach. Nie pozwól, aby produkt 

zbyt szybko wysechł. Z tego powodu użytkownik powinien chronić świeżo nałożony 

materiał przed bezpośrednim nasłonecznieniem i / lub nadmiernymi ciągami powietrza 

lub wiatrem. Nakładać i utwardzać w temperaturach od + 5 ° C do + 35 ° C. 

Aby poprawić wygląd wykończenia, zaleca się użycie pacy gąbczastej przed 

zakończeniem wiązania produktu (po około 2 godzinach w temperaturze 20 ° C). 

UWAGI                                                                                                                                            

Aby uniknąć pęknięć skurczowych, unikaj aplikacji podczas wiatru lub pod bezpośrednim 

nasłonecznieniem. Przestrzegać temperatur stosowania w zakresie od + 5 ° C do + 35 ° C. 

 

CZASY UTWARDZANIA 

Wiązanie i utwardzanie w dużym stopniu zależą od temperatury. 

W temperaturze 20 ° C powierzchnia pokryta WINTAPLAST jest gotowa do ruchu pieszego 

po 24 godzinach od zakończenia ostatniej warstwy. Całkowite utwardzenie osiąga się po 

około 7 dniach. W przypadku zastosowań w basenach, zbiornikach i fontannach oraz 
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wszelkich konstrukcjach służących do utrzymywania wody należy odczekać co najmniej 7 

dni od ostatniej aplikacji przed zalaniem. 

 

ZUŻYCIE 

1,8 kg / m2 na mm grubości. 

3,5 - 4 kg / m2 jako powłoka hydroizolacyjna, odporna na ścieranie przy występowaniu 

ciśnienia pozytywnego 

4,5-5 kg / m2 jako powłoka hydroizolacyjna przy ujemnym ciśnieniu hydrostatycznym w 

trzech warstwach 

Wszelkie wcześniejsze polerowanie podłoża będzie wymagało dalszej konsumpcji. 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Używaj czystej wody, gdy produkt jest świeży. 

Po wyschnięciu produktu usunąć mechanicznie. 

 

PAKOWANIE 

WINTAPLAST jest dostępny w dwóch opcjach pakowania: 

- Pakiet 36 kg: (składnik A 26 kg i składnik B 10 kg) 

- Pakiet 18 kg: (składnik A 13 kg i składnik B 5 kg) 

Kolory: BIAŁY - KREMOWY ŻÓŁTY (zgodnie z RAL 9001) - SZARY (zgodnie z RAL 

7032/7033/7040) - NIEBIESKI (zgodnie z RAL 5012). 

 

PRZECHOWYWANIE 

Produkt może być przechowywany w suchym i osłoniętym miejscu w temperaturze od + 5 

° C do + 35 ° C przez 12 miesięcy w kompletnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Nie 

toleruje mrozu. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Aby uzyskać informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa, użytkownik musi 

zapoznać się z najnowszą kartą bezpieczeństwa wydaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zawierającą informacje fizyczne i toksykologiczne oraz inne informacje 

związane z używanym produktem 

 

EKOLOGIA 

Nie wyrzucaj produktu i / lub pustych pojemników poza miejscami do tego 

przeznaczonymi . Więcej informacji na temat usuwania odpadów można znaleźć w 

najnowszej karcie charakterystyki. 
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Charakterystyka dwóch komponentów: 

Komponent: A B 

Wygląd: Proszek Mętna ciecz 

Kolor:  Biały 
Biały (może być 

barwiony) 

Proporcje mieszania: 2.6 1 

Sucha pozostałość (%): 100 48 

Charakterystyka produktu po zmieszaniu:  

Konsystencja Pasta do nakładania pacą 

Zmieszany produkt – czas pracy 2 godziny w 20°C 

Gęstość masy produktu zmieszanego (kg/dm3) 1.8  

Charakterystyka utwardzonego produktu zgodnie z UNI EN 1504-2:  

 

Przepuszczalność pary wodnej (UNI EN ISO 

7783) 

Sd <5 m 

(przepuszczalny dla pary wodnej) 

Absorpcja kapilarna (UNI EN 1062-3) <0,1 kg / (m2.h0,5) 

(Klasa III: niska przepuszczalność) 

Siła przyczepności (UNI EN 4542) - Podłoże 

C (0,70) 

Do zastosowań poziomych z ruchem 

drogowym 

≥1,50 N/mm2 

Odporności na ścieranie TABER TEST 

Ściernica CS17 1000g 1000 obrotów 

(ASTM D3389, ASTM D4060) 

Weight loss: 107mg 

% loss: 0.66 

Odporność na uderzenia (UNI EN 1542) Klasa III: ≥20 n.m. 

Reakcja na ogień  F 

 

                         CECHY UTWARDZONEGO PRODUKTU: WODOSZCZELNOŚĆ 

Wodoodporność przy dodatnim ciśnieniu 

wody 

Do 7 barów 

Wodoodporność przy negatywnym 

ciśnieniu wody 

> 1,5 <2 bary 

  

Absorpcja wody (7dni) ASTM D 471 6.82%  
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                     CECHY WYROBU UTWARDZONEGO: ODPORNOŚĆ MECHANICZNA 

 

Odporność na zginanie po 28 dniach EN 12190 1.98 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach EN 

12190 
6.90 N/mm2 

  

Odporność na sole odladzające Bez oderwania 

  

Obciążenie niszczące (N/mm2) ASTM D 2370 1.14 

Wydłużenie w punkcie zerwania (%) ASTM D 

2370 
30 

Wydłużenie w punkcie zerwania (%) ASTM D 2370 

po przyspieszonym starzeniu (1000 hours) 
15 

 

PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA: (UNI EN 1540): 

 

 

BETON 1.60 N/mm² 

PŁYTKI   1.60 N/mm² 

DREWNO* 1.12 N/mm² * rozwarstwienie drewna 

 

 

                                 MOSTKOWANIE PĘKNIĘĆ ZGODNIE Z UNI EN 14891 

 

Mostkowanie Pęknięć (+23°C)  1.13 mm  0.75 mm 

Mostkowanie Pęknięć (+5°C)    1.10 mm  0.75 mm 

Mostkowanie Pęknięć (-5°C)  0.98 mm  0.75 mm 

Mostkowanie Pęknięć (-20°C)   0.80 mm  0.75 mm 
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       CECHY UTWARDZONEGO PRODUKTU: ODPORNOŚĆ NA CHLORKI (UNI EN 13529) 

 

                           Odporność na silne ataki chemiczne - UNI EN 13529 

                            Wydajność określona przez SOCOTEC ITALIA s.r.l. 

Dni ekspozycji Zmiany spowodowane 

ekspozycją 

Twardość SHORE D  

(UNI EN ISO 868) 

Brak brak 35 

3 dni brak 34 

28 dni brak 40 

Ciecz testowa: Woda basenowa składająca się z: wody dejonizowanej, 

trichloroizocyjanuranu (stosunek 10g na m³) i przeciw glonom (stosunek 0,5 l na 100m³) 

 

 

Przyczepność do podłoża betonowego po kontakcie z wodą destylowaną i 

woda basenowa 

Dni ekspozycji Zmiany spowodowane 

ekspozycją 

Przyczepność 

bezpośrednia (UNI EN 1542) 

brak brak ≥ 1,60 N / mm2 

28 dni w wodzie 

destylowanej 

brak ≥ 1,58 N / mm2 

28 dni w wodzie basenowej brak ≥ 1,55 N / mm2  

 

Emisja lotnych związków organicznych 

Parametr Max. Dopuszczalne stężenie(µ/m3) 

TVOC po 3 dniach ≤ 750 

TVOC po 28 dniach ≤ 60 
 

Test przeprowadzony przez Instytut EUROFINS zgodnie z  EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 oraz 

ASTM D5116-10, Raport z badań n. 392-2018-00081401_G_EN 

 

PRODUKT TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW 

 

PRODUKT ZGODNY Z PRZEPISAMI 2003/53/CE 
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