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DOKONALÁ HYDROIZOLÁCIA AJ 
V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH

ISOFLEX-PU 500 je profesionálné riešenie od 
spoločnosti ISOMAT pre najnáročnejšie hydroizolácie.

ISOFLEX-PU 500 je založený na zmesi  
elastických vodoodpudivých 100%
polyuretánových živíc, ktorá vytvára jednoliatu 
pružnú hydroizolačnú membránu odolnú voči 
mechanickému, chemickému a tepelnému vplyvu 
ako aj voči zvetrávaniu a UV žiareniu. 

Používa sa v stavebníctve na dosiahnutie
absolútne bepečnej hydroizolácie striech, terás,
mostoviek, tunelov, atď. Tiež sa môže aplikovať na
rovné strechy bez spádu. 

Rovnako predstavuje výborné riešenie pre zelené
strechy, strešné záhony, nakoľko  je certifikovaný
ako odolný voči prerastaniu koreňmi.
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ISOFLEX PU 500
Polyuretánová hydroizolačná membrána 
na strechy a terasy.

Certifikovaná v EU
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ISOFLEX-PU 500 je ideálny ako hydroizolácia: 
·���Striech a terás.
·���Pod strešnú dlažbu. (Pri aplikácii pod strešnú dlažbu

treba posypať vrchnú vrstvu náteru kremenným
pieskom pre spevnenie hydroizolačnej vrstvy a
zlepšenie priľnavosti lepidla).

·���Pod tepelno-izolačné dosky na strechách a terasách.

·���Cementových dosiek a sadrokartónov.
·���Starých hydroizolačných vrstiev asfaltových pásov alebo

EPDM membrán.
·���Termoizolačnej  polyuretánovej peny.
·���Diaľnic, mostoviek, tunelov.
·�  Základov a iných spodných stavieb.
��

POUŽITIE

POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba
Hustota

Predĺženie pri pretrhnutí
Pevnosť v ťahu

Tvrdosť podľa SHORE A
Hydroizolácia

Teplotná odolnosť

:
:
:
:
:
:
:

biela, šedá, tmavočervená
 1,39 Kg/l
900± 80% (ASTM D 412)

26,4 N/mm  (ASTM D 412)
± 75 3 

7 atm, acc. to DIN 1048
 od -40ºC do +90ºC

APLIKAČNÝ POSTUP

V prípade aplikácie na povrch s veľkým obsahom menších
trhlín sa dôrazne odporúča vystužiť hydroizolačnú 

2membránu 100 cm širokou sklotextilnou mriežkou (65g/m ) 
2alebo polyesterovou látkou (40 g/m ). 

Položené pásy výstužovej mriežky alebo látky by sa mali 
prekrývať 5-10 cm. Prvá vrstva ISOFLEX-PU 500 sa 
aplikuje 2-3 hodiny po aplikácii základného náteru v 
rovnakej šírke ako výstuž (sklotextilná mriežka) ktorá sa na 
ňu bude pokladať. Výstuž sa pokladá na prvú vrstvu 
náteru dokým je náter ešte vlhký a mierne sa do neho 
zatlačí. Tento postup aplikujeme až dokým sa nepokryje 
celý povrch.
Spotreba: cca. 2,0-2,5 kg/m  2 v  závislosti od podkladu a 
hrúbky výstuže.

b) Lokálne utesnenie trhlín
V prípade, že chcete iba utesniť trhliny, aplikujte základný
náter iba 10-12 cm pozdĺž trhlín. 2-3 hodiny po aplikácii
základného náteru aplikujte jeden náter ISOFLEX-PU 500
pozdĺž trhlín a dokým je náter ešte vlhký jemne doňho v 

2tlačte ako výstuž 10 cm sklotextilnú mriežku (65 g/m ) alebo 
2polyesterovú látku (40 g/m ). Následne aplikujte ďalšie dve 

vrstvy ISOFLEX-PU 500 pozdĺž trhlín.
Spotreba: cca. 200-250 g/m trhliny.

c) Hydroizolácia pod dlažbu
ISOFLEX-PU 500 sa nanáša štetcom alebo valcom      
v dvoch vrstvách. ISOFLEX-PU 500 by sa mal lokálne
vystužiť pozdĺž spojov a rohov na povrchu a na
hranách medzi podlahou a stenami. 

1. Úprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý, bez mastnoty, uvoľnených 
častíc, prachu a pod. Diery, trhliny a nerovnosti v betóne 
je nutné zatesniť a vyrovnať pred aplikáciou náteru. 
Na vyplnenie väčších trhlín použite polyuretánový tmel 
FLEX-PU 40. Porézne povrchy penetrujte základným 

2náterom PRIMER-PU 100 pri spotrebe cca. 250 g/m .

2. Aplikácia
Pred aplikáciou sa odporúča jemne rozmiešať ISOFLEX-
PU 500 na dosiahnutie homogénnosti materiálu. Treba sa
vyhnúť prílišnému alebo rýchlemu premiešaniu aby sa v
materiály pri miešaní nezachytili vzduchové bubliny.

a) Kompletné utesnenie povrchu
ISOFLEX-PU 500 sa nanáša štetcom alebo valcom v 2
vrstvách. Prvá vrstva sa aplikuje 2-3 hodiny po nanesení
základného náteru a pokiaľ je PRIMER-PU 100 ešte lep-
kavý. Druhá vrstva sa aplikuje v opačnom smere       
po 4-24 hodinách v závislosti od počasia. 
Väčšie trhliny treba vystužiť po ich dĺžke 10 cm 

2sklotextilnou mriežkou (65 g/m ) alebo polyesterovou 
2látkou (40 g/m ).  2-3 hodiny po aplikácii základného

náteru aplikujte jeden náter ISOFLEX-PU 500 pozdĺž trhlín
a pokiaľ je náter ešte vlhký jemne doňho vtlačte výstuž
(sklotextilnú mriežku). Následne aplikujte dve vrstvy
ISOFLEX-PU 500 po celom povrchu.

2Spotreba: cca. 1,0-1,5 kg/m  v závislosti od podkladu a
hrúbky výstuže.

2Na výstuž použite 10 cm sklotextilnú mriežku (65 g/m ) 
2alebo polyesterovú látku (40 g/m ). Následne aplikujte

ďalšie dve vrstvy ISOFLEX-PU 500 pozdĺž trhlín aby ste
výstuž kompletne pokryli.
Po aplikácii poslednej vrstvy (dokým je ešte vlhká) ju celú
posypte kremenným pieskom o veľkosti 0,3-0,8 mm. 

2Spotreba kremenného piesku: cca. 3 kg/m . Potom ako
ISOFLEX-PU 500 vytvrdne, odstráňte uvoľnený kremenný
piesok vysávačom. Na lepenie dlažby by sa malo použiť
vysoko výkonné polymér-modifikované lepidlo na dlažbu
ako ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC,
ISOMAT AK-MEGARAPID. 
Nástroje by sa mali vyčistiť rozpúšťadlom SM-16 kým je
ISOFLEX-PU ešte vlhký.

BALENIE

ISOFLEX-PU 500 je dodávaný v plechových vedrách 
s obsahom 1kg, 6kg, 25 kg.

SKLADOVANIE

Trvanlivosť v uzavretých, originálnych vedrách pri skladovej 
teplote od +5°C do +35°C je 12 mesiacov od dátumu 
výroby. Uskladnite produkt v miestach bez vlhkosti a 
priameho slnečného svetla.

POZNÁMKY

·���Pri aplikácii striekacou pištoľou môžete riediť produkt
riedidlom SM-16 v pomere do 10% obsahu v závislosti
na počasí a výkone pištole.

·���ISOFLEX-PU 500 nie je vhodný na aplikáciu
v bazénoch kde by prišiel do kontaktu s chemicky
upravenou vodou.

·���Teplota pri aplikácii a tvrdnutí produktu by mala byť
od +5°C do +35°C.

·���Maximálna hrúbka každej vrstvy ISOFLEX-PU 500 by
nemala byť väčšia ako 0,7 mm.

·���Produkt nie je po otvorení skladovateľný. Po otvorení
aplikujte celé balenie.
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Produkty na ochranu povrchu 
Náter

Priepustnosť CO2: Sd > 50m
Priepustnosť vodných pár: Trieda I (priepustný)
Kapilárna nasiakavosť: w < 0,1 kg/m2·h0,5 

Adhézna pevnosť: ≥ 0,8 N/mm2

Umelé zvetrávanie: Obstál
Reakcia na oheň: Euroclass F
Nebezpečné látky vyhovujú s 5.4

ISOFLEX-PU 500 je jednozložková tekutá polyuretánová
vodotesná membrána pre hydroizoláciu striech a terás,
ktorá ponúka:
·���Výbornú odolnosť voči mechanickému, chemickému a

tepelnému vplyvu ako aj voči zvetrávaniu a UV žiareniu
vďaka svojmu chemickému zloženiu na základe
elastických vodoodpudivých polyuretánových živíc.

·���Odolnosť voči stojatej vode.
·���Spojitú, pružnú, vodotesnú a paropriepustnú

hydroizolačnú vrstvu bez škár a spojov.

·���Výbornú priľnavosť na betón, cementovú maltu, plech,
drevo a na akýkoľvek typ staršej hydroizolácie.

·���Možnosť použitia i na nerovné podklady.
·���Vhodnosť pre použitie pod zelené strechy (Green Roofs)

alebo kvetinové záhony. 
·���Dodávaný v bielej farbe. Ďalšie farebné varianty na

objednávku. Pri použití tmavej farby na vrchnú vrstvu 
vystavenú slnečnému žiareniu a poveternostným 
podmienkam, sa vyžaduje aby bol prekrytý jednou 
vrstvou TOP COAT-PU 720 tej istej farby.

Ďalšie výnimočné hydroizolačné systémy 
a produkty ISOMAT nájdete na našom webe: 

www.isomat.sk
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