
Technický list

ISOFLEX-PU 500 
Tekutá polyuretánová hydroizolačná membrána 

Popis 

ISOFLEX-PU 500 je jednozložková tekutá 
polyuretánová hydroizolácia na základe 
nezriedených, elastomérových, hydrofóbnych, 
polyuretánových živíc. Ako hydroizolačná 
membrána na strechy,má následovné výhody:
• Výborné mechanické, chemické a tepelné 

vlastnosti, UV odolnosť a odolnosť voči 
vonkajšiemu prostrediu.

• Jednotná, bezspojová, vodotesná,  
pružná, paropriepustná  membrána.

• Vynikajúca priľnavosť na rôzne podklady,
ako betón, cementové potery, drevo alebo 
staré hydroizolačné vrstvy.

• Použiteľnosť aj na nerovné podklady.
• Vhodná na zelené strechy, pod kvetinové

záhony atď.

Ak má byť konečná farba membrány tmavá,  
prekryte ISOFLEX-PU 500 min. jednou 
vrstvou ochranného náteru TOP COAT-PU 
720 rovnakej farby.
Výrobok je certifikovaný s označením CE ako 
náter na povrchovú ochranu betónu podľa 
normy EN 1504-2. (certifikát č. 2032-
CPR-10.11.).
Výrobok bol odskúšaný v súlade s 
požiadavkami osvedčenia ETAG 005 a bol 
klasifikovaný ako: W3, S, TL4-TH4, P4 
special. Čo znamená, že doba 
predpokladanej životnosti je 25 rokov za 
najhorších podmienok, ktoré sú definované v 
norme v zhľadom na úžitkové zaťaženie (P4), 
klimatickú oblasť, a maximálnu a minimálnu 
povrchovú teplotu (TL4-TH4).

Použitie

ISOFLEX-PU 500 je ideálny na hydroizoláciu: 

• Striech a balkónov ako vrchná hydro-
izolačná vrstva.

• Pod obklady v kuchyniach, kúpeľniach, na
balkónoch a strechách (vrchnú vrstvu je
potrebné posypať kremičitým pieskom).

• Pod tepelnoizolačné dosky na strechách.

• Na inžinierske stavby ako sú diaľnice,
mostovky, tunely atď.

•

•

•

•

Základy.
Sadrokartónové a cementové dosky.
Staré vrstvy asfaltových alebo EPDM
izolácií.
Polyuretánové peny.

• Kovové povrchy.

Technické údaje 

1. Vlastnosti výrobku v tekutej forme
Forma: pre-polymérový 

polyuretán 

Farby: biela, šedá
červenohnedá 

Hustota: 1.39 kg/l 

Viskozita: 4,000 ± 500 mPa·sek  
(pri +23°C) 

2. Vlastnosti vytvrdnutej membrány

Predĺženie pri zlome:     (900 ± 80)% 
(ASTM D 412) 

 6.4 N/mm2 Pevnosť v ťahu: 
(ASTM D412) 

Tvrdosť podľa 
SHORE A: 75 ± 3 

Vodotesnosť: 5 atmosfér
(DIN 1048) 

Podľa ETAG-005: 

Predpokladaná životnosť:    W3 (25 rokov) 

Klimatická oblasť:                 S (Drsná klíma) 

Klimatická oblasť 
Ročné pôsobenie žiarenia 
na vodorovný povrch ≥ 5 GJ/m2 

Priemerná teplota 
najteplejšieho 
mesiaca v roku

≥ 22°C 

Drsná klíma
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Minimálna povrchová teplota:  TL4 

Maximálna povrchová teplota: TH4 

Prevádzková teplota: od -40°C do +90°C 

Úžitkové zaťaženie:  P4 

Kategória Pochôdznosť

P1 Slabé nepochôdzne
P2 Mierne pochôdzne len v rámci 

údržby strešnej krytiny

P3 Normálne pochôdzne v rámci údržby 
inštaláciı ́a prıślušenstva, 
a pre chodcov

P4 
Špeciálne strešné záhrady, strechy s 

opačným poradıḿ vrstiev, 
zelené strechy

Podľa EN 1504-2: 

 0.01 kg/m2·h0.5 Kapilárna nasiakavosť: 
(EN 1062-3,  
požiadavka z  
EN 1504-2: w < 0.1) 

 Sd > 50m Priepustnosť CO2 : 
(EN 1062-6) 

 Sd=0.72m 
Paropriepustnosť:
(EN ISO 7783-2, 

priepustná,      
Trieda I < 5m) 

 >2.0 N/mm2 Priľnavosť:      
(EN 1542,      
požiadavka z 
pružných 
systémov: 0.8 N/
mm2) 

Umelé opotrebenie: 
(EN 1062-11,      
po 2000h)      

Vyhovuje (bez vytvárania 
pľuzgierov, praskania 
alebo odlupovania)  

 Euroclass F Reakcia na oheň: 
(EN 13501-1) 

Aplikačné inštrukcie

1. Príprava podkladu
Všeobecne platí, že podklad musí byť suchý 
(vlhkosť <4%), čistý, bez mastnôt, uvoľnených 
častíc, prachu atď.

1.1 Betónové podklady
Všetky existujúce dutiny v betóne by sa mali 
vopred vyplniť príslušnými materiálmi. 
Intenzívne praskliny na podklade musia byť 
vyplnené polyuretánovými tmelmi FLEX-
PU 20/30 S/40/50 S.

Betón a iné savé povrchy s obsahom vlhkosti 
<4% by mali byť ošetrené penetračným 
náterom PRIMER PU-100, pri spotrebe cca. 
200 g/m2. Podklady s obsahom vlhkosti >4% 
by sa mali opatriť špeciálnym epoxidovým 
náterom DUROPRIMER-SG, pri spotrebe 
600-1000 g/m2.

1.2 Hladké a nesavé podklady 
Hladké a nesavé podklady, ako aj asfaltové 
pásy alebo staré hydroizolačné vrstvy, je 
potrebné ošetriť špeciálnym epoxidovým 
penetračným náterom  EPOXYPRIMER-W pri 
spotrebe cca. 200-300 g/m2. ISOFLEX-PU 500 
sa môže použiť akonáhle je obsah vlhkosti 
EPOXYPRIMER-W nižší ako 4%.

1.3 Kovové povrchy        
Kovové povrchy by mali byť: 

• Suché a čisté.
• Bez mastnoty, uvoľnených častíc,

prachu atď, ktoré by mohli brániť
priľnavosti.

• Bez hrdze a korózie, ktorá môže brániť
priľnavosti.

Podklad je potrebné upraviť kefovaním, 
trením, pieskovaním atď. a potom dôkladne 
očistiť od prachu. ISOFLEX-PU 500 sa potom 
môže nanášať bez penetračnej vrstvy.

Zaťaženie
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2. Nanášanie-spotreba
Pred nanášaním sa odporúča mierne 
rozmiešať ISOFLEX PU-500, až do vytvorenia 
homogénnej zmesi. Vyhnite sa nadmernému  
miešaniu, pretože by mohlo dôjsť k 
zachytávaniu vzduchu v materiáli.
a) Celoplošné tesnenie podkladu
ISOFLEX-PU 500 sa nanáša valčekom 
prípadne štetcom v 2 vrstvách. Prvá vrstva sa 
nanáša 2-3 hodiny po penetračnej vrstve a 
zakým je PRIMER PU-100 ešte lepkavý. Druhá 
vrstva sa nanáša do kríža po 8-24 hodinách, v 
závislosti od okolitej teploty a vlhkosti.
Spotreba: cca. 1,0-1,5 kg/m2 v závislosti od 
druhu podkladu, teploty a vlhkosti. 

Staré celoplošne popraskané podklady je 
potrebné spevniť 100 cm širokými pásmi 
geotextílie (60 g/m2). Pásy sa musia navzájom 
prekrývať o 5-10 cm. Postup: 2-3 hodiny po 
penetračnom nátere naneste prvú vrstvu 
ISOFLEX-PU 500, do ktorej položte pásy z 
geotextílie a zatlačte ich do vnútra.  Následne 
naneste celoplošne ďalšie 2 vrstvy ISOFLEX-
PU 500, aby sa geotextília kompletne zakryla. 
Spotreba: približne 2,0 -2,25 kg/m2, v závislosti 
od podkladu a druhu geotextílie.

b) Lokálne utesnenie trhlín a spojov
Naneste penetračný náter na podklad len 
pozdĺž trhliny/spoja, v šírke 10-12 cm. 2 až 3 
hodiny po penetračnej vrstve naneste prvú 
vrstvu ISOFLEX-PU 500 a pokým je náter 
čerstvý, pozdĺžne ju vystužte 10 cm širokou 
páskou z geotextílie (60 g/m2). Následne 
naneste ďalšie dve vrstvy ISOFLEX-PU 500   
pozdĺž trhlín/spojov pre kompletné zakrytie 
geotextílie.
Spotreba: cca 200-250 g/m dĺžky trhliny/spoja.

c) Hydroizolácia pod dlažbu
ISOFLEX-PU 500 sa nanáša valčekom 
prípadne štetcom v 2 vrstvách.

Po nanesení prvej vrstvy ISOFLEX-PU 500  
(kým je náter ešte čerstvý), lokálne spevnite  
spoje a prechody stena/podlaha vložením 10 
cm širokej geotextílie (60 g/m2). Následne 
naneste ďalšie 2 vrstvy ISOFLEX-PU 500 
pozdĺž spojov a prechodov, až pokým nebude 
geotextília kompletne pokrytá.

Poslednú vrstvu, pokiaľ je náter ešte čerstvý, 
posypte kremičitým pieskom (Ø 0,3-0,8mm). 
Kremičitý piesok musí byť úplne suchý.

Spotreba kremičitého piesku: cca. 3 kg/m2. Po 
vytvrdnutí ISOFLEX-PU 500 sa všetky voľné 
zrná odstránia vysávačom.

Obklady je potrebné uchytiť vysoko lepiacim, 
polymérom modifikovaným lepidlom, ako 
napr. ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, 
ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-
MEGARAPID. 
Nástroje by sa mali čistiť rozpúšťadlom SM-16 
pokým je ISOFLEX-PU 500 stále čerstvý.

Balenie 

ISOFLEX-PU 500 sa dodáva v kovových 
nádobách 1 kg, 6 kg a 25 kg.

Skladovanie 

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a 
mrazom.

Poznámky 

• V prípade nanášania striekaním je možné 
produkt zriediť špeciálnym rozpúšťadlom 
SM-16 v závislosti od vonkajších 
podmienok, a to až do 10%.
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• ISOFLEX-PU 500 nie je vhodný pre styk
s chemicky upravovanou vodou v
plaveckých bazénoch.

• Teplota pri nanášaní a vytvrdnutí výrobku
by mala byť medzi +8°C a +35°C.

•

•

Spotreba ISOFLEX-PU 500 by nemala 
prekročiť 750 g/m2 na jednu vrstvu. 
Výrobok nanášajte ihneď po otvorení 
nádoby. Otvorené nádoby neskladujte.

Podľa smernice 2004/42/ES (príloha II, 
tabuľka A), maximálne povolené množstvo 
VOC pre podkategóriu produktu i, typ SB 500 
g/l (2010) pre produkt pripravený na použitie. 
Výrobok pripravený na použitie ISOFLEX-PU 
500 obsahuje maximálne 500 g/l VOC.
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2032-CPR-10.11 
DoP No.: ISOFLEX-PU 500/1810-01 

EN 1504-2 
Výrobok na povrchovú ochranu 

Náter

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Paropriepustnosť: Trieda I 

(priepustný) 

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Priľnavosť: ≥ 0.8 N/mm2 

Umelé opotrebenie: Vyhovuje

Reakcia na oheň: Euroclass F 

Nebezpečné látky v súlade s 5.4 
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Prchavé organické látky (VOC)




