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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. 

 

 
 

 

 

OPIS 

Wzmocnienie dla płynnej membrany przeciwwilgociowej. 100% specjalna tkanina z 

włókien poliestrowych. 

Niealergiczne 

Odporny na gnicie  

Odporny na czynniki atmosferyczne 

Łatwy w montażu na każdym rodzaju powierzchni. 

 

ZASTOSOWANIA 

WINTECHNO MAT jest idealnym wzmocnieniem dla płynnych hydroizolacji. Dzięki swojej 

elastyczności zapewnia znakomitą adaptację do obrabianych powierzchni, a ze względu 

na swoją ekstremalną przepuszczalność dobrze współgra z płynem hydroizolacyjnym. 

Jego wszechstronność i niewielka grubość sprawiają, że WINTECHNO MAT jest skutecznym 

instrumentem nawet w przypadku istniejących podłóg, gdzie występujące różnice 

wysokości, szczególnie w pobliżu progów, są niezwykle zobowiązujące. 

Na starych podłogach, często bez powłoki hydroizolacyjnej, możemy bezpośrednio 

przystąpić do kolokacji nowej podłogi bez usuwania istniejącej. 

 

 

APLIKACJA 

 

1. Nałóż na powierzchnię cienką warstwę płynnej hydroizolacji. 

2. Połóż WINTECHNO MAT I zatop w masie za pomocą szpachelki. 

3. Nałóż drugą warstwę hydroizolacji. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

   WINTECHNO MAT  

 U.M 

Waga  ISO 9073 - 1 70 g/m² 

Grubość  ISO 9073 - 1 0,65 mm 

Zerwanie przy obciążeniu L 

T 
EN 12311 - 1 

450 

170 
N/5 cm 

Zerwanie przy wydłużeniu L 

T 
EN 12311 - 1 

16 

30 
% 
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      DANE PRZY DOSTAWACH 

 

 WIN TECHNO MAT  

  U.M. 

Szerokość 100 cm 

Długość 100 m 

W rolce 100 m² 

Ilość na palecie 20 

2000 

rolls 

m² 

 

 

 

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. 
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