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Stavebný priemysel v súčasnosti vyžaduje vysoko 
výkonné materiály s dlhobodou životnosťou a 
odolnosťou voči opotrebeniu, ktoré sú zároveň 
jednoducho aplikovateľné.

Polyuretánové produkty presne spĺňajú všetky tieto 
požiadavky.

ISOMAT sa vždy snaží prispôsobiť najnovším 
stavebným trendom a preto vyvinul širokú škálu 
polyuretánových materiálov: za studena aplikované 
tekuté hydroizolačné membrány, podlahové nátery, 
tmely, impregnácie a ochranné laky.

PU systémy od ISOMATu sú ideálne riešenia pre 
špeciálne aplikácie s vysokými požiadavkami na UV 
odolnosť, dlhú životnosť a ochranu proti opotrebeniu. 
Tieto aplikácie zahŕňajú hydroizoláciu a ochranu 
plochých striech, terás a balkónov, nátery parkovísk, 
hydroizoláciu a ochranu cementových poterov a pod.

Úvod 



Vlastnosti & Výhody
ISOFLEX-PU 600 je ľahko použiteľná 1-zložková, tekutá 
hydroizolačná membrána, ktorá:

� hydroizoluje a zároveň je paropriespustná
� je elastická, netrhá sa a nepraská
� je odolná voči UV a zvetrávaniu
� sa aplikuje za studena 
�    okamžite hydroizoluje po aplikácii
� je jednoliata
�    je aplikovateľná na každý typ podkladu
� je pochôzdna (pre účely údržby) 
� je trvalo elastická a flexibilná pri teplotách od -40˚C do +90˚C 
� je dostupná v bielej farbe pre zvýšenú odrazivosť
      slnečného žiarenia

ISOFLEX-PU 600 je certifikovaný ako produkt pre ochranu a 
opravu betónu, podľa normy EN 1504-2. 

Použitie
ISOFLEX-PU 600 sa používa na hydroizoláciu plochých striech, 
balkónov a terás a zelených striech. Podľa typu a stavu 
podkladu sa môže vystužiť mriežkou alebo sieťkou. Predstavuje 
jednoduché a bezpečné riešenie pre utesnenie detailov ako sú 
spoje a prieseky. Je vhodný pre nové stavby ako aj pre opravné 
a renovačné aplikácie. 

ISOFLEX-PU 600
1-zložková, rýchlo-tuhnúca, tekutá 
hydroizolačná PU membrána 

odolnosť voči
UV a zvetrávaniu

rýchla ochrana 
pred dažďom

celková
hydroizolácia

ideálny pre 
hydroizoláciu detailov
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2-zložková, tekutá hydroizolačná PU 
membrána bez rozpúšťadiel

Vlastnosti & Výhody
ISOFLEX-PU 550 je 2-zložková, tekutá hydroizolačná PU 
membrána bez obsahu riedidiel, ktorá: 

� hydroizoluje a zároveň je paropriespustná 
� je elastická, netrhá sa a nepraská 
� je odolná voči UV a zvetrávaniu
� je bez zápachu, a teda ideálna pre aplikácie v interiéri 
�    aplikuje sa za studena
�    je jednoliata
� je aplikovateľná na takmer každý typ podkladu
�    je pochôzdna (pre účely údržby) 
� je trvalo elastická a flexibilná pri teplotách od -40˚C do +90˚C 
�    získa mechanickú odolnosť po aplikácii prídavnej vrstvy 
     vrchného náteru TOPCOAT-PU 720 

ISOFLEX-PU 550 je certifikovaný ako produkt pre ochranu a 
opravu betónu, podľ a normy EN 1504-2. Okrem toho, je 
certifikovaný ako materiál na tesnenie keramickej dlažby, podľa 
normy EN 14891.

Použitie
ISOFLEX-PU 550 sa používa na hydroizoláciu pod dlažbu do 
kúpeľní, bytových aj priemyselných kuchýň, na balkóny a terasy. 
Tiež sa môže použiť ako hydroizolácia plochých striech, 
zelených striech, balkónov a terás ako aj pre utesnenie spojov a 
priesekov. Je vhodný pre vonkajšie alebo vnútorne použitie pri 
nových stavbách ako aj pri opravných a renovačných 
aplikáciach. 

ISOFLEX-PU 550
optimálny pre
použitie v interiéri

ideálny pre hydroizoláciu 
detailov
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celková
hydroizolácia

odolnosť voči
UV a zvetrávaniu



1-zložková, tekutá hydroizolačná PU 
membrána s UV ochranou

Vlastnosti & Výhody
ISOFLEX-PU 500 je ľahko použiteľná 1-zložková, tekutá 
hydroizolačná membrána, ktorá: 

� hydroizoluje a zároveň je paropriespustná 
� je elastická, netrhá sa a nepraská 
� je odolná voči UV a zvetrávaniu 
� sa aplikuje za studena
� je jednoliata 
� je aplikovateľná na takmer každý typ podkladu 
� je pochôzdna (pre účely údržby) 
� je trvalo elastická a flexibilná pri teplotách od -40˚C do +90˚C 
�    je dostupná v bielej farbe pre zvýšenú odrazivosť 
      slnečného žiarenia
� získa mechanickú odolnosť po aplikácii prídavnej vrstvy
      vrchného náteru TOPCOAT-PU 720

ISOFLEX-PU 500 je certifikovaný podľa noriem ETAG-005 a EN 
1504-2. Podľa normy ETAG-005 je predpokladaná životnosť W3 
(minimálne 25 rokov) pre klimatickú oblasť S (drsná klíma)

Použitie
ISOFLEX-PU 500 sa používa na hydroizoláciu plochých striech, 
balkónov a terás a zelených striech. Predstavuje jednoduché a 
bezpečné riešenie pre utesnenie detailov ako sú spoje a 
prieseky. Zároveň sa môže použiť ako hydroizolačná vrstva pod 
cestný asfalt na mostoch a v tuneloch. Je vhodný pre nové 
stavby ako aj pre opravné a renovačné aplikácie. 

odolnosť voči
UV a zvetrávaniu

celková
hydroizolácia

ideálny pre hydroizoláciu 
detajlov

ISOFLEX-PU 500
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Vlastnosti & Výhody
TOPCOAT-PU 720 je ľahko použiteľný 1-zložkový, tekutý ochranný 
náter, ktorý: 

� je odolný voči UV a zvetrávaniu
� je odolný voči mechanickej záťaži a oderu 
� odoláva opotrebeniu a je ohybný
�    hydroizoluje a zároveň je paropriespustný

  
  

  aplikuje sa za studena
    okamžite po aplikácii hydroizoluje
    je jednoliaty
    je aplikovateľný na takmer každý typ podkladu
    ľahko sa čistí (má hladký povrch) 
  odolá teplotám od -40˚C do +90˚C 
  je dostupný v bielej farbe pre zvýšenú odrazivosť slnečného  
  žiarenia, alebo tiež vo farebných variantoch pre potreby 
  dekoratívneho povrchu.

TOPCOAT-PU 720 je certifikovaný ako produkt pre ochranu a 
opravu betónu, podľa normy EN 1504-2.

Použitie
TOPCOAT-PU 720 sa používa ako vrchná vrstva na PU 
hydroizolácie na plochých strechách, terasách alebo 
parkoviskách, ktoré su vystavené slnečnému žiareniu. Tiež sa 
používa ako tenký ochranný náter na betónové a cementové 
potery a ako ochranný náter na kovové povrchy.

�
�
�
�
�
�
�

odolnosť voči
UV a zvetrávaniu

mechanická
odolnosť

celková
hydroizolácia

1-zložkový, rýchlo-tuhnúci, ochranný PU 
náter

TOPCOAT-PU 720
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ISOMAT BI-120 PU

DUROFLOOR-PU
2-zložkový podlahový PU náter 
Vlastnosti & Výhody
DUROFLOOR-PU je 2-zložkový polyuretánový 
náter, ktorý:

sa netrhá a je odolný voči oderu pri strednom 
a vysokom mechanickom zaťažení
je odolný voči chemikáliam 
je odolný voči UV a zvetrávaniu
odolá teplotám od -30°C do +100°C 

DUROFLOOR-PU je klasifikovaný ako SR-B2,0-
AR2 IR8 podľa normy EN 13813. 

Použitie
DUROFLOOR-PU sa používa ako podlahový náter 
na betón a cementové potery vo výrobných a 
skladových priestoroch, v priemyselných a 
obchodných areáloch, ktoré sú vystavené 
strednému alebo vysokému mechanickému 
zaťaženiu a strednej chemickej záťaži. Takisto sa 
môže aplikovať ako protišmyková podlaha vhodná 
pre podzemné garáže ako aj podlahový náter v 
chladiacich a mraziarenských priestoroch. Je 
vhodný pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie.

�

�
�
�

Vlastnosti & Výhody

má nízku viskozitu
dobre uzatvára póry a kapiláry
má dobrú mechanickú a chemickú odolnosť 
jednoducho sa aplikuje

Použitie

ISOMAT BI-120 PU je ľahko použiteľná 1-zložková, 
transparetná impregnácia, ktorá: 

�
�
�
�

ISOMAT BI-120 PU  je certifikovaný ako produkt pre 
ochranu a opravu betónu, podľa normy EN 1504-2.

ISOMAT BI-120 PU sa používa na vytvrdnutie a 
uzavretie betónových povrchov v suterénoch a skladoch 
v garážach a pre parkovacie miesta s nízkou/strednou 
frekvenciou premávky.

Transparentná, 1-zložková PU 
impregnácia
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Vlastnosti & Výhody
VARNISH-PU 2KW je transparentý, hydroizolačný, 
2-zložkový polyuretánový lak na vodnej báze, ktorý: 

� je odolný voči UV a zvetrávaniu
� je pochôdzny a odolný voči oderu 
� je chemicky odolný voči zásadám, olejom, atď.
� je bez zápachu, a teda ideálny pre aplikácie v interiéri
� ľahko sa čistí (má hladký povrch) 
�    je dostupný v saténovom variante
� zosvetluje vzhľad povrchu  

VARNISH-PU 2KW je certifikovaný ako produkt pre 
ochranu a opravu betónu, podľa normy EN 1504-2.

Použitie
VARNISH-PU 2KW sa používa na hydroizoláciu a 
ochranu cementových povrchov ako betón, cementové 
potery alebo dekoratívne malty (DUROCRET-DECO FLEX 
a DUROCRET-DECO FINISH). Taktiež sa aplikuje ako 
ochranný lak na prírodné kamene, drevo a kovové 
povrchy.

Transparentný, 2-zložkový PU lak 
na vodnej báze

Vlastnosti & Výhody
VARNISH-PU 2K je transparentý, hydroizolačný, 
2-zložkový polyuretánový lak, ktorý:

� je odolný voči UV a zvetrávaniu
� je pochôdzny a odolný voči oderu
� je chemicky odolný voči zásadám, olejom atď. 
� ľahko sa čistí (má hladký povrch)
� je dostupný v saténovom a lesklom variante 
� zosvetluje vzhľad povrchu

VARNISH-PU 2K je certifikovaný ako produkt pre 
ochranu a opravu betónu, podľa normy EN 1504-2.

Použitie
VARNISH-PU 2K sa používa na hydroizoláciu a 
ochranu cementových povrchov ako betón, 
cementové potery alebo dekoratívne malty 
(DUROCRET-DECO FLEX a DUROCRET-DECO 
FINISH). Taktiež sa aplikuje ako ochranný lak na 
prírodné kamene, drevo, kovové povrchy ako aj UV 
ochrana pre bazénové epoxidové nátery. 

Transparentný, 2-zložkový PU lak

VARNISH-PU 2KW

VARNISH-PU 2K
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2- zložková PU penetrácia bez rozpúšťadiel 
pre vlhké povrchy 

PRIMER-PU 100 je ľahko použiteľná, 1-zložková PU penetrácia s nízkou 
viskozitou a na báze riedidla. Používa sa ako základný náter pod tekuté 
polyuretánové membrány na savé minerálne podklady ako betón a cementové 
potery.

PRIMER-PU 100
1-zložková PU penetrácia
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EPOXYPRIMER 500 je 2-zložková epoxidová penetrácia na vodnej báze. Používa 
sa ako základný náter pod ISOFLEX-PU 500 a iné PU systémy aplikované na 
nesavé podklady alebo staré bitumenové hydroizolačné vrstvy. Je šetrná voči 
životnému prostrediu, je bez zápachu a môže byť preto použitá aj v interiéri. 
EPOXYPRIMER 500 je klasifikovaný ako SR-B2,0, podľa normy EN 13813.

EPOXYPRIMER 500 
2-zložková, epoxidová penetrácia 
na vodnej báze

PRIMER-PU 140 je 2-zložková PU penetrácia, ktorá sa používa sa ako 
základný náter pod tekuté polyuretánové membrány pre podklady s 
vysokým obsahom vlhkosti.
Je tiež vhodná pre použitie v interiéri, pretože je bez rozpúšťadiel a zápachu.

PRIMER-PU 140



FLEX  PU-40

FLEX  PU-20

Vlastnosti & Výhody
FLEX PU-20 je 1-zložkový, polyuretánový tmel bez 
obsahu rozpúšťadiel, ktorý: 

� je odolný pri teplotách od -40°C do +80°C
� má optimálnu priľnavosť na všetky podklady 
� má vysokú a trvalú elasticitu 
� je odolný voči zvetrávaniu a starnutiu 
� môže byť pretieraný po vytvrdnutí

Použitie
FLEX PU-20 je vhodný na trvalé zatmelenie a výplň 
vertikálnych a horizontálnych obvodov a spojov na 
všetky stavebné materiály ako betón, hliník, oceľ, 
drevo, sklo, prírodný a dekoratívny kameň. Je 
vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Tesniaci PU tmel

Tesniaci a lepiaci PU tmel
Vlastnosti & Výhody
FLEX PU-40 je 1-zložkový, polyuretánový tmel bez 
obsahu rozpúšťadiel, ktorý: 

� je odolný pri teplotách od -40°C do +80°C 
� má optimálnu priľnavosť na všetky podklady 
� má vysokú a trvalú elasticitu 
� je odolný voči zvetrávaniu a starnutiu 
� môže byť pretieraný po vytvrdnutí

Použitie
FLEX PU-40 je vhodný na trvalé zatmelenie, lepenie a 
výplň vertikálnych a horizontálnych obvodov a spojov 
na všetky stavebné materiály ako betón, hliník, oceľ, 
drevo, sklo, prírodný a dekoratívny kameň. Je vhodný 
pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
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ISOMAT S.A.
ΒUILDING CHEMICALS & MORTARS 
www.isomat.sk
isomat@isomat.sk
ΤEL: +421 901 712 668
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THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Urýchlovač tvrdnutia pre ISOFLEX-PU 500
ACCELERATOR-5000 je špeciálny urýchľovač tvrdnutia pre ISOFLEX-PU 500,  
ktorý umožňuje jeho aplikáciu pri nízkych teplotách alebo v hrubších vrstvách. 
Taktiež zvyšuje tixotropiu a mechanickú pevnosť ISOFLEX-PU 500.

ACCELERATOR-5000




