KARTA
TECHNICZNA

IZOFOL DACH

- do wykonywania pow³ok ochronno – dekoracyjnych w
budownictwie.
- do wykonywania zewnêtrznych pow³ok refleksyjnych na
wszelkiego rodzaju asfaltowe izolacje wodochronne,
- jako pow³oka ochronna elementów betonowych, murów, tynków,
eternitu
- do zabezpieczenia pokryæ dachowych i obróbek blacharskich,
- do wykonywania bezspoinowych pokryæ dachowych
- mo¿e byæ stosowana na powierzchniach o dowolnym spadku
zapewniaj¹cym sp³yw wody.

W£AŒCIWOŒCI:
Wysokoelastyczna, gotowa do u¿ycia,
jednosk³adnikowa, pó³p³ynna masa o w³aœciwoœciach tiksotropowych, odporna na dzia³anie
promieniowania UV i zwi¹zków chemicznych
zawartych w opadach atmo-sferycznych, na
bazie firmowo opracowanej dyspersji polimerów
z dodatkiem œrodków uszlachetniaj¹cych.
Po wyschniêciu masy Izofol Dach tworzy siê
bardzo elastyczna, szczelna, wodochronna,
dobrze przylegaj¹ca do pod³o¿a pow³oka
uszczelniaj¹ca. Izofol Dach jest wyrobem
proekologicznym. Jest niepalny, a wykonana
pow³oka ma w³asnoœci nie podtrzymuj¹ce
palenia (atest).

RODZAJ POD£O¯A:
Wszelkiego rodzaju papy, materia³y pow³okowe bitumiczne, blachodachówki, blachy
trapezowe, eternit, stropy betonowe odpowiednio wysezonowane.
PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:
Dachy papowe - musi byæ noœne, wolne od
zanieczyszczeñ, œrodków antyadhezyjnych.
Stare warstwy papy o s³abej przyczepnoœci,
kruche i ³uszcz¹ce siê usun¹æ. Ubytki uzupe³niæ
pap¹ tak aby powierzchnia
dachu by³a równa. Dachy
wykonane z eternitu nale¿y
oczyœciæ z mchów, glonów,
nalotów itp. Podczas czyszczenia dachów eternitowych przestrzegaæ przepisów BHP i ochrony œrodowiska dotycz¹cych

Akrylowa
masa uszczelniaj¹ca

utylizacji odpadów zawieraj¹cych azbest.
Dachy pokryte blachodachówk¹ lub blach¹
trapezow¹ nale¿y oczyœciæ z luŸnych pokryæ
malarskich, a œlady korozji usun¹æ i zabezpieczyæ antykorozyjnie.
Przygotowane ch³onne pod³o¿e mineralne
nale¿y zagruntowaæ roztworem do gruntowania
Akryfol, pod³o¿a drewnopochodne i gipsowe
roztworem do gruntowania Gruntofol, a pod³o¿a
bitumiczne, blachy, papy i inne materia³y
nienasi¹kliwe roztworem dachowej folii w p³ynie
Izofol Dach z wod¹ w stosunku 1:5.

SPOSÓB U¯YCIA:
Folia w p³ynie Izofol Dach jest gotow¹ mas¹
uszczelniaj¹c¹, któr¹ przed u¿yciem nale¿y
dok³adnie wymieszaæ przy u¿yciu mieszad³a
wolnoobrotowego. Masê nale¿y nak³adaæ w
dwóch lub korzystniej w trzech warstwach za
pomoc¹ pêdzla, wa³ka malarskiego lub natryskiem. Kolejne warstwy mo¿na nak³adaæ po
dobrym wyschniêciu warstw poprzednich.
Dla zapewnienia w³aœciwych parametrów
ochronnych pow³oki zu¿ycie powinno siê
zawieraæ ok. 3 kg/m2.

WARUNKI WYKONANIA
Prace wykonywaæ przy temperaturze
powietrza i pod³o¿a od +5°C do +30°C. Do masy
nie dodawaæ ¿adnych substancji. Na³o¿on¹
masê chroniæ przed nadmiernym nas³onecznieniem, przesuszeniem i zawilgoceniem.
Napoczête opakowanie niezw³ocznie zamkn¹æ.
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DANE TECHNICZNE:
- barwa
- gruboœæ pojedynczej warstwy
- czas schniêcia warstwy
- iloœæ warstw
- pozosta³oœæ suchej masy
- zu¿ycie
- temperatura pod³o¿a
i powietrza podczas stosowania
- metoda nak³adania
- warunki przechowywania
i transportu
- okres przydatnoœci
(od daty produkcji)
- mycie narzêdzi
- dokumenty odniesienia

ceglasto-br¹zowa, szara
0,8 – 1,2mm
do 12 godzin
minimum 2 (zalecane 3)
ok. 60%
2
od. 0,8 do1,2 kg/m /warstwê
0
+5 - +35 C
pêdzel, szczotka, wa³ek malarski
0
w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5 C
do 12 miesiêcy
woda
Apr. Tech. ITB AT-15-7116/2008 , atest PZH

ZALECENIA OGÓLNE:

OPAKOWANIA
Jednostkowe
4 kg
7 kg
12 kg
25 kg

Wiaderko
Wiaderko
Wiaderko
Wiaderko

Zbiorcze
576 kg
560 kg
660 kg
825 kg

Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i
w³aœciwymi przepisami BHP.

UWAGI:
NARZÊDZIA:
Mieszarka wolnoobrotowa, mieszad³o
koszykowe, pêdzel, wa³ek malarski, urz¹dzenie
natryskowe.

PRZECHOWYWANIE:
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie
zamkniêtych opakowaniach, suchych, ch³odnych pomieszczeniach w temperaturze
powy¿ej +5°C. Okres przydatnoœci do u¿ycia 12
miesiêcy od daty produkcji. Produkt nale¿y
chroniæ przed mrozem.

Dane techniczne i informacje o sposobie
stosowania podane s¹ dla temperatury 23°C ±
2°C i wilgotnoœci wzglêdnej 50% - 60%. W
innych warunkach czas schniêcia ulega
zmianie. Produkt chroniæ przed dzieæmi. W razie
zabrudzenia oczu nale¿y natychmiast przemyæ
je du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê z
lekarzem. Chroniæ równie¿ skórê u¿ywaj¹c
ubrañ i rêkawic ochronnych.
Narzêdzia i ewentualne zanieczyszczenia
natychmiast zmyæ wod¹. Producent nie
odpowiada za szkody wynik³e z nieumiejêtnego
lub niezgodnego z przeznaczeniem u¿ycia
wyrobu.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Skarszewy, dnia 21.03.2011.
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