Technický list

ISOFLEX-PU 560 BT
Polyuretán - bitúmenová, dvojzložková, hydroizolačná tekutá
membrána
Popis produktu
Polyuretán - bitúmenová, dvojzložková,
hydroizolačná tekutá membrána. ISOFLEXPU 560 BT pozostáva z hydrofóbnych
polyuretánových živíc (zložka A) a bitúmenu
(zložka
B).
Vytvorená
membrána
je
vodotesná, vykazuje vysokú elasticitu a
vynikajúcu mechanickú a chemickú odolnosť.
Ponúka nasledujúce výhody:








Vytvára jednotnú, pružnú, vodotesnú
tesniacu vrstvu bez spojov.
Má vynikajúcu priľnavosť k rôznym
podkladom ako betón, cementové malty,
drevo, bitúmenové nátery, oceľ.
Nepotrebuje hladký podklad a môže byť
aplikovaný v hrubých vrstvách.
Ľahko sa mieša (1:1 by volume).
Schne rýchlo.
Je vhodný na preklenutie trhlín.
Môže sa použiť na utesnenie spojov.

Je certifikovaný ako náter na ochranu povrchu
betónu podľa EN 1504-2. Certifikát číslo
2032-CPR-10.11.
ISOFLEX-PU 560 BT je certifikovaný ako
ochrana proti koreňom podľa UNE CEN/TS
14416 EX: 2014.
Oblasti použitia
ISOFLEX-PU
560
hydroizoláciu na:

BT

je vhodný pre







Podzemné stavby, základy.
Zelené strechy.
Vodné nádrže na nepitnú vodu.
Zavlažovacie kanály.
Pod dlaždicami v kuchyniach, kúpeľniach,
balkónoch, strechách a terasách



Pod termoizolačné dosky na terasách a
strechách.



V stavebných prácach, diaľniciach,
tuneloch, na hydroizoláciu mostov, atď.
Technické dáta

1. Vlastnosti výrobku v tekutej forme
Forma:
zmes polyuretánovej
živice a bitúmenu
Farba:

čierna

Hustota (A+B):

1.00 kg/l
1:1

Pomer miešania
Viskozita:
Doba
spracovateľnosti:

2,500 mPa·s
pri +23oC)
40 min.
(pri +23oC)

2. Vlastnosti vytvrdenej membrány
Maximálne
1500%
predĺženie:
(ASTM D 412)
Pevnosť v ťahu:
2 N/mm2
(ASTM D412)
Vodotesnosť:
(DIN 1048)
Priľnavosť:
(EN 1542):

5 atm

Tvrdosť:
(Shore A)
Reakcia na oheň:
(EN 13501-1)

30

> 2 Ν/mm2

Euroclass F

Odolnosť voči teplote: od -40ºC do +80ºC
Návod na použitie
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý (obsah vlhkosti
<4%), bez mastnoty, voľných častíc, prachu
atď.

1.1 Betónové povrchy
Treba opraviť všetky existujúce trhliny v
betóne.
Väčšie praskliny v podklade sa lokálne
napenetrujú a po 2-3 hodinách sa zatmelia s
polyuretánovým tmelom sealants FLEXPU30S alebo FLEX-PU50S.
Betónové a iné porézne povrchy je potrebné
natrieť polyuretánovým penetrečným náterom
PRIMER-PU 100 pri spotrebe 200 až 300g/
m2.
Povrchy s vlhkosťou nad > 4% penetrujeme s
dvojzložkovým polyuretánovým penetrečným
náterom PRIMER-PU 140, pri spotrebe
100-200 g/m2.
1.2 Hladké,bitumenové,neabsorpčné podklady
Hladké a neabsorpčné podklady, ako
ako aj bitúmenové membrány, asfaltové pásy
penetrujeme
epoxidovým
náterom
EPOXYPRIMER-500, ktorý riedime vodou až
do 30% hmotnosti. Nanáša sa jeden náter
štetcom alebo valčekom. Spotreba je
150-200g/m2.
V závislosti od poveternostných podmienok
aplikujeme ISOFLEX-PU 560 BT do 24-48 po
napenetrovaní podkladu, ihneď ako vlhkosť
podkladu klesne pod 4%.
1.3 Kovové povrchy
Kovové povrchy musia byť:


Suché a čisté.



Bez mastnoty, voľných častíc, prachu atď.



Bez hrdze a korózie

Podklad je potrebné, treba upraviť povrch
kefovaním, trením, pieskovaním atď. a potom
dôkladne očistiť od prachu. Následne podklad
penetrujeme
s
EPOXYCOAT-AC
aantikoróznym epoxidovým náterom v 1 alebo
2 vrstvách. EPOXYCOAT-AC sa nanáša
valčekom, štetcom alebo striekaním. Druhá
vrstva sa aplikuje po zaschnutí prvej, avšak
do 48 hodín.

Spotreba: 150-200 g/m2/layer. ISOFLEX-PU
560 BT aplikujeme
do 24-48 po
napenetrovaní podkladu
2. Aplikácia - spotreba
Komponenty A (polyuretánová živica) a B
(bitúmen) sú balené v 2 rôznych nádobách.
Zmiešajte rovnaké množstvá týchto zložiek
do čistej nádoby. Výslednú zmes je potrebné
premiešať asi 3 minúty s nízkorýchlostným
miešadlom (300 otáčok za minútu). Je
dôležité dôkladne premiešať zmes v blízkosti
stien a dna nádoby.
α) Celková hydroizolácia povrchu
ISOFLEX-PU 560 BT sa nanáša štetcom,
valčekom alebo murárskou lyžicou 2-3 hodiny
po nanesení PRIMER-PU 100, kým je ešte
jemne lepkavý.
Spotreba: 1,0-1,5 l/m2, v závislosti od
podkladu.
b) Waterproofing under tiles
Po nanesení ISOFLEX-PU 560 BT, zatiaľ čo
je stále čerstvý, rovnomerne posypeme
povrch kremičitým pieskom (Ø 0,3-0,8 mm).
Kremičitý piesok musí byť úplne suchý.
Spotreba kremičitého piesku: cca. 3 kg / m2.
Po vytvrdnutí ISOFLEX-PU 560 BT je
potrebné odstrániť všetky voľné zrnká piesku
vysávačom s vysokým výkonom.
Pri inštalácii keramických dlaždíc sa odporúča
používať vysoko kvalitné lepidlá
ako sú
ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT
AK-ELASTIC a ISOMAT AK-MEGARAPID.
Nástroje čistíme špeciálnym riedidlom SM-16,
skôr ako na nich ISOFLEX-PU 560 BT
zaschne.
Balenie
10 l (A+B) a 40 l (A+B) balenia.

The technical information and instructions supplied in this data sheet 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 data sheet automatically cancels any previous one concerning the
same product.

Trvanlivosť / Skladovanie
12 mesiacov od dátumu výroby, ak sa
skladuje v pôvodnom, neotvorenom obale pri
teplotách medzi + 5 ° C a + 35 ° C. Chráňte
pred priamym slnečným žiarením a mrazom.
Poznámky






V prípade aplikácie striekaním sa môže
ISOFLEX-PU 560 BT riediť s malým
množstvom
špeciálneho
rozpúšťadla
SM-16.
ISOFLEX-PU 560 BT nie je vhodný pre
kontakt s chemicky upravenou vodou v
bazénoch.
Teplota počas aplikácie potrebná pre
vytvrdnutie produktu by mala byť medzi
+8°C a +35°C.
Otvorené nádoby s produktom nie je
možné znovu uskladniť a použiť.
Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II
tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC
pre podkategóriu j výrobku, typ SB 500 g / l
(2010) pre výrobok. Výrobok ISOFLEX-PU
560 BT obsahuje maximálne 500 g / l VOC.
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2032-CPR-10.11B
DoP No.: ISOFLEX-PU 560 BT / 1841-01
EN 1504-2
Náter na ochranu povrchov
Priepustnosť CO2: Sd > 50 m
Paropriepustnosť: Trieda 1 (priepustný)
Kapilárna absorbcia: w < 0.1 kg/m ·h
2

0.5

Priľnavosť: ≥ 0.8 N/mm

2

Umelé zvetrávanie: Prešiel
Reakcia na oheň: Euroclass F
Nebezpečné látky v súlade s 5.3
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