
Technický list 

ISOLAC-BT

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 data sheet automatically cancels any previous one concerning the same product. 

Bitúmenový hydroizolačný lak a parozábrana 

Popis produktu 

Bitúmenový hydroizolačný lak s rozpúšťadlami. 
Poskytuje vynikajúcu priľnavosť na všetkých 
povrchoch.

Oblasti použitia

Používa sa ako základný náter pre aplikáciu 
bitumenových membrán, asfaltových pásov. 
Používa sa aj ako parozábrana pod izoláciu, 
ako aj na ochranu betónových alebo 
kovových povrchov pred vlhkosťou (ochrana 
proti oxidácii).

Technické dáta

Farba: čierna
Hustota pri 
15 0C :         0,89-0,91gr/cm3 

Špecifická váha: 0,97 kg/lit 

Bod vzplanutia:  40 0C min 

Viskozita 

pri 25 0C :         130-170 cps 

 55-60 % Destilovaný zvyšok: 
Bod mäknutia 
pevných zvyškov:  ≥ 85 0C 

Penetrácia pri 25 0C 
pevných zvyškov:    20-30 dmm 

Špecifikácia podľa ASTM D-41. 

Čistenie nástrojov: 
Nástroje čistíme riedidlom ihneď po aplikácii.

Návod na použitie

Povrch musí byť úplne čistý a suchý. Pred 
použitím obsah dobre premiešajte.
Bitúmenový lak ISOLAC sa aplikuje  
pomocou valčeka alebo štetca.
V prípade, že ISOLAC-BT aplikujeme ako 
penetráciu nanesieme 1 vrstvu.
V prípade, že ISOLAC-BT aplikujeme ako 
parozábranu nanesieme 3 vrstvy.

Spotreba 

• Na kovové povrchy: 
150 g/m2/vrstva.

• Na betónové povrchy:
300 g/m2/vrstva.

Balenie 

17 kg balenie. 

Trvanlivosť / Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, v 
chladných, suchých a mrazuvzdorných 
priestoroch. Uchovávajte mimo zdrojov 
ohňa.

Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II
tabuľka A) je maximálny povolený obsah 
VOC pre podkategóriu j výrobku, typ SB 750 
g / l (2010) pre výrobok. Výrobok ISOLAC-BT 
obsahuje maximálne <750 g/l VOC. 
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