Fişă Tehnică

ISOFLEX-PU
Hidroizolant poliuretanic
Proprietăţi

Mod de utilizare

Hidroizolant poliuretanic, monocomponent, pentru
terase si suprafete verticale din beton.

1. Suportul
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de materiale
friabile, praf, grăsimi, poluanţi etc. Eventualele
găuri în beton trebuie să fie umplute. Suprafeţele
poroase vor fi grunduite cu grundul special
PRIMER-PU, cu un consum de circa 200 g/m2.

•
•
•
•

Formează o membrană hidroizolantă elastică,
uniformă, permeabilă la vapori, fără rosturi şi
îmbinări.
Are o aderenţă excepţională, pe suprafeţe
diverse, precum beton, şape de ciment, lemn
etc şi pe orice fel de straturi hidroizolante.
Are rezistenţă mare la condiţiile atmosferice şi
în timp.
Se poate aplica şi pe suprafeţe neuniforme.
Domenii de aplicare

ISOFLEX-PU este ideal pentru hidroizolarea
teraselor si a suprafetelor verticale din beton. De
asemenea, constituie o soluţie simplă şi sigură
pentru hidroizolarea locală a fisurilor de pe terase.
Caracteristici Tehnice
Forma:

răşină poliuretanică
prepolimerizată

Culoarea:

alb

Alungirea la
rupere (ASTM D 412): 900 ± 80%
Duritatea conform
SHORE A:

65 ± 5

Etanşeitatea:

7 atm conform DIN 1048

Permeabilitatea
la vapori:

26 ± 4 gr/m/zi

Rezistenţa
la temperatură:

de la -30°C până la +90°C

2. Aplicarea - Consum
a) Hidroizolarea generală a suprafeţei
ISOFLEX-PU se aplică cu pensula sau trafaletul,
în două straturi. Primul strat se aplică după 2-3 ore
de la aplicarea grundului PRIMER-PU, cât timp
suprafaţa este puţin lipicioasă. Al doilea strat se
aplică încrucişat, după ce primul devine accesibil
(după circa 12 ore).
În zonele cu fisuri mari se recomandă consolidarea
locală a membranei de ISOFLEX-PU cu o bandă
din plasă din fibre de sticlă (65 g/m2) sau din
ţesătură poliesterică (30 g/m2), cu lăţimea de 10
cm. În acest caz, după 2-3 ore de la aplicarea
grundului se aplică un strat de ISOFLEX-PU de-a
lungul fisurilor şi, cât timp acesta este încă
proaspăt, se aplică banda din plasă din fibre de
sticlă sau din ţesătură poliesterică. În continuare
urmează două straturi succesive de ISOFLEX-PU.
Consum: circa 1,5 kg/m2, în funcţie de suport.
În cazul existenţei unor fisuri dese şi multiple, se
recomandă armarea generală a membranei de
ISOFLEX-PU cu benzi din plasă din fibre de sticlă
(65 g/m2) sau din ţesătură poliesterică (30 g/m2),
late de 100 cm, care se suprapun pe 5-10 cm. În
acest caz, după 2-3 ore de la aplicarea grundului se
aplică un strat de ISOFLEX-PU, de lăţimea
armăturii, şi cât timp acesta este încă proaspăt, se
aplică o bandă din plasă din fibre de sticlă sau din
ţesătură poliesterică. În acelaşi fel, se continuă
aplicarea pe restul suprafeţei. Urmează două
straturi succesive de ISOFLEX-PU, care acoperă
armătura în totalitate.
Consum: 2,0-2,5 kg/m2, în funcţie de suport şi de
tipul armăturii.

b) Hidroizolarea locală a fisurilor
În acest caz, grunduirea suprafeţei se face numai
pe lungimea fisurilor şi în lăţime de 10-12 cm.
După ce se usucă grundul (după circa 2-3 ore), se
aplică un strat de ISOFLEX-PU şi cât timp acesta
este încă proaspăt se aplică o bandă din plasă din
fibre de sticlă (65 g/m2) sau din ţesătură
poliesterică (30 g/m2) lată de 10 cm.
Urmează două straturi succesive de ISOFLEX-PU,
de-a lungul fisurilor, care acoperă armătura în
totalitate.
Consum: 200-250 g/m liniar de fisură.
Uneltele se curăţă cu diluantul special SM-12, cât
timp ISOFLEX-PU este încă proaspăt.

Ambalaj
Recipiente de 6 kg şi 25 kg.
Depozitare
Minimum 9 luni de la data fabricaţiei, în spaţii
ferite de îngheţ, umezeală şi soare.
Observaţii
•
•
•

Temperatura pe timpul aplicării şi uscării
materialului trebuie să fie cuprinsă între +5°C
şi +35°C.
Grosimea maximă a unei aplicări de
ISOFLEX-PU per strat nu va depăşi 0,7 mm.
După deschiderea ambalajului produsul nu mai
poate fi depozitat.
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

