KARTA
TECHNICZNA

IZOFOL

- do wykonywania przeciwwilgociowych pow³ok
uszczelniaj¹cych pod³o¿y budowlanych pod
wyk³adziny ceramiczne wewn¹trz pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoœci: ³azienki, natryski, toalety, pralnie,
piwnice, kuchnie, w obiektach zbiorowego ¿ywienia,
s³u¿by zdrowia, szko³ach itp.
- pod wylewki na stropach wewn¹trz pomieszczeñ.

P³ynna
folia uszczelniaj¹ca

W£AŒCIWOŒCI:

SPOSÓB U¯YCIA:

Gotowa do u¿ycia, jednosk³adnikowa, pó³p³ynna masa o w³aœciwoœciach tikso-tropowych
na bazie firmowo opracowanej dyspersji polimerów z dodatkiem œrodków uszlachetniaj¹cych. Po odeschniêciu masy Izofol tworzy siê
bardzo elastyczna, szczelna, wodochronna,
dobrze przylegaj¹ca do pod³o¿a pow³oka. Izofol
jest wyrobem ekologicznym, bez ¿adnych
œrodków organicznych.

Folia w p³ynie Izofol jest gotow¹ mas¹
uszczelniaj¹c¹, któr¹ przed u¿yciem nale¿y
dok³adnie wymieszaæ przy u¿yciu mieszad³a
wolnoobrotowego. Masê nale¿y nak³adaæ w
minimum dwóch warstwach. Pierwsz¹ warstwê
nak³adaæ obficie za pomoc¹ pêdzla lub wa³ka
malarskiego wcieraj¹c masê w pod³o¿e. Drug¹
warstwê mo¿na nak³adaæ t¹ sam¹ metod¹ lub
pac¹ metalow¹.
Ka¿da warstwa powinna przeschn¹æ na ca³ej
powierzchni. Przed na³o¿eniem kolejnej warstwy po up³ywie oko³o trzech godzin nale¿y sprawdziæ stopieñ jej przeschniêcia (próba palcem).
Na posadzkach w miejscach nara¿onych na
zwiêkszone obci¹¿enie (np. ruchem pieszym),
przed na³o¿eniem kolejnej warstwy nale¿y
odczekaæ oko³o 12 godzin. Gruboœæ uzyskanej
suchej pow³oki powinna wynosiæ oko³o 1 mm. Na
ca³kowicie przes-chniêtej pow³oce uszczelniaj¹cej mo¿na bezpoœrednio przyklejaæ wyk³adziny ceramiczne. Do przyklejania wyk³adzin
ceramicznych stosowaæ kleje elastyczne.

RODZAJ POD£O¯A:
Tynki cementowe, cementowo – wapienne,
p³yty gipsowo – kartonowe, œciany z betonu,
cegie³, bloczków gipsowych oraz z betonu
komórko-wego murowane na cienk¹ spoinê,
posadzki betonowe, cementowe, anhydrytowe
odpo-wiednio wysezonowane, p³yty drewnopochodne itp.
PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:
Pod³o¿e musi byæ noœne, wolne od zanieczyszczeñ, œrodków antyadhezyjnych. Nowe
tynki i betony powinny byæ zwi¹zane i wysezonowane. Stare warstwy o s³abej przyczepnoœci,
kruche i ³uszcz¹ce siê usun¹æ. Ubytki uzupe³niæ
specjalnymi zaprawami. Pod³o¿a porowate,
ch³onne i s³abe wzmocniæ gruntem g³êboko
penetruj¹cym Gruntofol.
Szczeliny dylatacyjne i fugi
robocze oraz po³¹czeniowe
pod³ogowe i œcienne nale¿y
zakryæ wtopionymi w foliê
taœmami uszczelniaj¹cymi.
Pod³ogowe studzienki œciekowe oraz przepusty rurowe
zaopatrzyæ w mankiety uszczelniaj¹ce wtopione w foliê.

WARUNKI WYKONANIA
Prace wykonywaæ przy temperaturze
otoczenia od +5°C do +30°C. Do masy nie
dodawaæ ¿adnych substancji. Na³o¿on¹ masê
chroniæ przed nadmiernym przesuszeniem i
zawilgo-ceniem. Napoczête opakowanie
niezw³ocznie zamkn¹æ.

NARZÊDZIA:
Mieszarka wolnoobrotowa, mieszad³o
koszykowe, paca stalowa, pêdzel.
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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
- wodoszczelnoœæ
- wyd³u¿enie

be¿owa
0,6 – 0,8mm
3 – 6 godzin
minimum 2
ok. 60%
70%
2
0,7 – 1,0kg/m /warstwê
0
+5 - +35 C

woda
Apr. Tech. ITB AT-15-7116/2008 , atest PZH
min. 0,3 MPa
powy¿ej 300%

- max. naprê¿enie

ok. 1,0 MPa

pêdzel, szczotka, wa³ek malarski
0
w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5 C
do 12 miesiêcy

OPAKOWANIA
Wiaderko
Wiaderko
Wiaderko
Wiaderko
Wiaderko

UWAGI:
Jednostkowe
1,2 kg
4,0 kg
7,0 kg
12,0 kg
25,0 kg

Zbiorcze
454 kg
576 kg
560 kg
660 kg
825 kg

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 mo¿e ulec
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.

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

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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