
Technický list 

FLEXCOAT 

The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department 
of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The 
recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the 
applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is 
suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one 
concerning the same product. 

Vysoko-kvalitná,  akrylová, elastická, hydroizolačná farba 

Popis 

Vysoko kvalitná, elastická, hydroizolačná farba na 
báze akrylátových živíc. FLEXCOAT ponúka 
celkovú hydroizoláciu a ochranu stien proti dažďu. 
Má vysokú pružnosť a schopnosť preklenovať 
vlasové trhliny. Farba je paropriepustná, čo 
umožňuje budove dýchať. Má vynikajúce pokrytie 
povrchu, priľnavosť, výdatnosť, vynikajúcu 
odolnosť voči poveternostným podmienkam a  
voči umývaniu. Je certifikovaná ako chladná farba. 

Oblasti použitia 

Je vhodná na vonkajšie i vnútorné použitie, na 
staré i nové povrchy ako pohľadový betón, 
omietky, betón, murivo, azbestový cement, 
sadrokartón atď. Môže sa tiež aplikovať na 
asfaltové povrchy, asfaltové pásy a polyuretánové 
membrány ako ochrana proti slnečnému žiareniu. 
V interiéri sa odporúča v oblastiach, kde je 
potrebné časté čistenie a vysoká odolnosť, ako sú 
kuchyne, kúpeľne, garáže, nemocnice, 
priemyselné oblasti atď.

Technické údaje 

Farba:   biela a 1371 oďtieňov 
(ISOMAT COLOR SYSTEM) 

Typ: 100% akrylová farba 

Flash point:          98 ˚C 

Volume solids:           49,7% 

Viskozita (Poise):      14-17 
(EN ISO 2884- 2) 

1,34 kg/l Hustota: 
(EN ISO 2811- 1) 

pH: 8-9 pri +20
0
C 

(EN ISO 4316) 

  200% Pretrhnutie pri predĺžení:      
(ASTM D 412).. 

 7 atm, Hydroizolácia:    
(DIN 1048-5) 

Hrúbka suchej vrstvy:    59,6 μm 
Hrúbka mokrej vrstvy:    125 μm
(EN ISO 2808) 

Kapilárna nasiakavosť vody:  0.01 kg/m
2
·h

0.5
  

(EN ISO 1062- 3: W3 low, w < 0.1 kg/m
2
h

0.5 
) 

Papopriepustnosť:           Sd = 0,29 m 
(EN ISO 7783:2011 V2 medium, 0,14< Sd < 1,4 m). 

Priepustnosť CO2:        Sd = 177 m 
(EN 1062-6 requirement: Sd>50m) 

Priľnavosť:                               2.9 N/mm
2
       

(EN 1542, požiadavka 
pre flexibilné systémy 
bez premávky: >0.8 N/mm

2
) 

Umelé zvetrávanie:             Prešiel (bezpukania,  
(EN 1062-11 po 2000h)      praskania, odlupovania) 
 

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

    89% 
Odrazivosť slnečného 
žiarena:   
(ASTM E903-96)
(ASTM G159-98) 
Koeficient infračerveného 
vyžarovania :                      0,86 
(ASTM C1371-04a) 

Teplotná odolnosť 
produktu od -25

0
C do +80

0
C 

Minimálna teplota  
pri aplikácii: +5

0
C 

Doba schnutia(23 ˚C):       1 hodina (na dotyk) 
(EN ISO 9117) 

 3-4 hodinách Pretieranie po (23 ˚C): 
(EN ISO 9117) 

Meranie podľa EN 13300 
Priehľadnosť:               min 90% 

Belosť:        min 85% 

Úroveň lesku:           20 Satin 
(EN ISO 2813: < 60 pri 60

o
) 
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Odolnosť voči umývaniu: :      TRIEDA I (3,1) 
(EN ISO 11998: < 5 μm po 200 umývaniach) 

Čistenie náradia:
Pred čistením odstráňte čo najviac farby z 
použitých nástrojov. Čistite náradie dôkladne 
vodou a saponátom ihneď po aplikácii.

Aplikačný postup

1. Podklad
Podklad musí byť kompletne suchý, čistý, bez
mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.
 Trhliny alebo škáry by mali byť vyplnené 

tmelom
 Nedokonalosti na betóne by  mali byť upravené 

s opravnou maltou a pohľadový betón s  
tmelom.

Podklad sa napenetruje penetračným náterom 
FLEX-PRIMER. Spotreba FLEX-PRIMER je 100 - 
200 g/m2, v závislosti od nasiakavosti podkladu. 
FLEX-PRIMER je zvlášť vhodný pre uvoľnené 
alebo rozpadajúce sa omietky.

2. Aplikácia
FLEXCOAT sa pred aplikáciou dôkladne 
premieša.
Aplikuje sa v dvoch vrstvách pomocou valčeka 
alebo štetca, kedy riedime až do 5% vody alebo s  
striekaním kedy riedime až do 15% vody.
Druhý náter nasleduje po vysušení prvého. V 
prípade, že na povrchu sú väčšie lokálne trhliny, 
sa  môže FLEXCOAT zosilniť pozdĺž trhliny 
polyesterovou geotextíliou (30 g / m2), šírkou 10 
cm.
V prípade, že sa v podklade nachádza veľa trhlín, 
treba FLEXCOAT vystužiť po celej ploche 
rovnakou polyesterovou geotextíliou, širokou 
100cm.

Spotreba 

FLEXCOAT má  veľmi  vysokú výdatnosť až  
12m2/liter, na jeden náter.

Poznámky 

Aplikácia bezvzduchovým striekaním
Riedidlo: Voda (max 15% objemovo)
Špička trysky: 0,013”- 0,015” (0.33mm - 0.38 mm) 
Tlak na tryske: 2000 PSI (14 MPa) 

Testy sa uskutočnili s bezvzduchovým 
striekacím strojom Wagner.

Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v 
originálnom neotvorenom balení, v teplote od   
+5°C do + 35°C. Chráňte pred priamym slnečným 
žiarením a mrazom.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II, 
tabuľka), je maximálny povolený obsah VOC za 
produkt podkategóriu C, typ WB je 40 g/l (2010). 
FLEXCOAT obsahuje  30.73 g/l VOC. 



The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department 
of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The 
recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the 
applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is 
suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one 
concerning the same product. 

2032 

ISOMAT S.A. 
17

th
 km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 

15 

2032-CPR-10.11A 

DoP No.: FLEXCOAT / 1423-03 

EN 1504-2 

Produkt na ochranu povrchov 

Coating 

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Paropriepustnosť: Trieda I (priepustný) 

Kapilárna absorbcia: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhézia: ≥ 1.0 N/mm
2
 

Umelé zvetrávanie: Prešiel

Nebezpečné látky s súlade s 5.3 
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