
Technický list 

ISOFLEX-PU 550 
Dvojzložková polyuretánová kvapalná hydroizolácia bez 
rozpúšťadiel

Popis 

ISOFLEX-PU 550 je dvojzložková 
polyuretánová kvapalná hydroizolácia bez 
rozpúšťadiel: 
•

 
Je založená na hydrofóbnych, 
polyuretánových živiciach s vynikajúcou 
mechanickou, chemickou a tepelnou 
odolnosťou.

• Tvorí jednotnú, pružnú, vodotesnú, pary 
prepúšťajúcu tesniacu vrstvu bez švov a 
spojov.

• Ma vynikajúcu priľnavosť na rôzne druhy 
podkladov, ako betón, cementové malty, 
drevo a akýkoľvek typ hydroizolačnej 
vrstvy.

• Aplikácia je možná aj na nepravidelných 
povrchoch.

Je ideálna na použitie v interiéri (napr. izolácia 
pod keramické obklady), pretože neobsahuje 
rozpúšťadlá a je takmer bez zápachu.

Certifikované označením CE ako povlak na 
povrchovú ochranu betónu podľa EN 1504-2. 

Oblasti použitia 

ISOFLEX-PU 550 je vhodný na 
izolovanie: 

• Pod obklady v kuchyniach, kúpeľniach, na 
balkónoch a strechách, pokiaľ sa na 
poslednú vrstvu nanesie kremenný 
piesok.

• Pod tepelnoizolačné dosky na strechách.

• Na inžinierske stavby ako sú diaľnice, 
mostovky, tunely atď.

Technické údaje

1. Vlastnosti výrobku v tekutej forme
Forma: polyuretán  

prepolymér  

Farba: 

Hustota (A+B):    

Pomer miešania (A:B): 

Viskozita:    

sivá 

1.35 kg/lit 

100:25 podľa hmotnosti 
5,500 mPa·se (pri +23°C) 

2. Vlastnosti vytvrdnutej izolácie
70% Predĺženie pri porušení: 

(ASTM D 412) 

 4.8 N/mm2 Pevnosť v ťahu: 
(ASTM D412) 

Tvrdosť podľa 
SHORE A: 80 ± 2 

Vodotesnosť 
pri hydrostat. tlaku: 5 atm 
(DIN 1048) 

 0.01 kg/m2·h0.5 Kapilárna nasiakavosť: 
(EN 1062-3, 
 požiadava z 
EN 1504-2: w < 0.1) 

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

 Sd=0.80m 
Priepustnosť 
vodných pár:      
(EN ISO 7783-2, 
priepustná,      
Trieda I < 5m) 

Priľnavosť:  3.0 N/mm2 
(EN 1542) 

Umelé opotrebovanie: 
(EN 1062-11,      
po 2000h)      

Vyhovuje (bez vytvárania 
pľuzgierov,praskania alebo 
odlupovania)  

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

Teplotná 
odolnosť: od -40°C do +90°C 



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti 
ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez 
záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Návod na použitie 

1. Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, bez mastnôt, 
uvoľnených častíc, prachu atď. Všetky 
existujúce dutiny v betóne by sa mali vopred 
vyplniť príslušnými materiálmi.
Intenzívne praskliny na podklade musia byť 
vyplnené polyuretánovými tmelmi FLEX-PU 
20 Pórovité povrchy by mali byť ošetrené 
špeciálnym náterom  PRIMER PU-100, pri 
spotrebe cca. 200 g/m2.
Hladké a nenasiakavé podklady, ako aj 
asfaltové pásy alebo staré hydroizolačné 
vrstvy, je potrebné ošetriť na vode založeným 
epoxidovým základovým náterom 
EPOXYPRIMER-500, pri spotrebe cca. 
200-300 g/m2.

2. Aplikácia a spotreba

Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v 
dvoch samostatných kontajneroch, ktoré 
majú správny hmotnostný pomer miešania. 
Celé množstvo zložky B sa pridáva do zložky 
A. Komponenty by sa mali miešať po dobu 3 
minút, za použitia nízkej rýchlosti mixéra (300 
otáčok za minútu). Je dôležité, aby zmes bola  
dôkladne rozmiešaná blízkosti stien a dna 
nádoby, aby bolo dosiahnuté rovnomerného 
rozptylu tvrdidla.

a) Celkové utesnenie povrchu
ISOFLEX-PU 550 sa nanáša štetcom alebo 
valčekom v 2 vrstvách. Prvá vrstva sa nanáša 
2-3 hodiny po penetrácii a zároveň pokiaľ je 
PRIMER PU-100 ešte lepkavý. Druhá vrstva 
sa aplikuje z opačnej strany po 4-24 
hodinách, v závislosti od poveternostných 
podmienok.
V prípade veľkých trhlín sa odporúča miesto 
pozdĺž trhliny lokálne posilniť 10 cm širokou 
páskou z polypropylénových vlákien (40 g/
m2). 2 až 3 hodiny po aplikovaní základného 
náteru sa nanesie  prvá vrstva ISOFLEX-PU 
550 a pokiaľ je stále čerstvá, pozdĺžne sa 
nanesie

10 cm široká páska z polypropylénových 
vlákien. Následne sa aplikujú ďalšie dve 
vrstvy ISOFLEX-PU 550 po celom povrchu.

Spotreba: cca. 1,0-1,5 kg/m2 v závislosti od 
podkladu. 

V prípade husto rozmiestnených, častých 
prasklín po celom povrchu, sa dôrazne 
odporúča, dôkladne posilniť izoláciu 
ISOFLEX-PU 550 100 cm širokými pruhmi 
pásky z polypropylénových vlákien (40 g/m2). 
Pásy sa musia navzájom prekrývať o 5 až 10 
cm. 2-3 hodiny po zákadnom nátere sa 
aplikuje prvá vrstva ISOFLEX-PU 550, aby 
pokryla výstuž (do šírky 100 cm), a pokiaľ je 
náter ešte čerstvý, vloží sa pás z 
polypropylénových vlákien. Rovnaký postup 
aplikácie sa opakuje po celej ploche.
Po tomto postupe sa nanesú ďalšie vrstvy 
ISOFLEX-PU 550 po celej ploche.

Spotreba: približne 2,0-2,5 kg/m2, v závislosti 
od podkladu a typu výstuže.

b) Lokálne utesnenie trhlín
V tomto prípade sa základný náter nanáša 
na podklad len pozdĺž trhliny, do šírky 10-12 
cm. 2 až 3 hodiny po základnom nátere sa 
nanesie prvá vrstva ISOFLEX-PU 550 a 
pokým je náter čerstvý, pozdĺžne sa vloží 10 
cm široká páska z polypropylénových vlákien 
(40 g/m2). Ďalšie dve vrstvy produktu 
ISOFLEX-PU 550 sa aplikujú pozdĺž puklín 
na kompletné pokrytie vystuženia.

Spotreba: cca 200-250 g/m dĺžky trhliny.

c) Hydroizolácia pod dlažbu
Po nanesení poslednej vrstvy,pokiaľ je náter  
ešte čerstvý, sa nanesie na produkt 
kremenný piesok (Ø 0,3-0,8mm).
Spotreba kremenného piesku: cca. 3 kg/m2.  
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Po vytvrdnutí ISOFLEX-PU 550 sa všetky 
voľné zrná odstránia vysávačom.

Obklady je potrebné uchytiť vysoko lepiacim, 
polymérom modifikovaným lepidlom, ako 
napr. ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, 
ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-
MEGARAPID. 
Nástroje by sa mali čistiť rozpúšťadlom SM-16 
pokým je ISOFLEX-PU 550 stále čerstvý.

Balenie 

ISOFLEX-PU 550 sa dodáva v kovových 
nádobách po 12,5 kg (A + B).

Skladovanie 

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a 
mrazom.

Poznámky 

• V prípade aplikácie postrekom je možné 
produkt zriediť špeciálnym rozpúšťadlom 
SM-16 v závislosti od vonkajších 
podmienok, a to až do 10%.

• ISOFLEX-PU 550 nie je vhodný pre styk 
s chemicky upravovanou vodou v 
plaveckých bazénoch.

• Teplota pri aplikácii a vytvrdnutí výrobku 
by mala byť medzi +8°C a +35°C.

• Každá vrstva ISOFLEX-PU 550 by nemala  
byť hrubšia ako 0.7 mm.

• Neuzavreté obaly by  mali byť použité 
naraz a nie je možné ich použiť viackrát.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/ES (príloha II, 
tabuľka A), maximálne povolené množstvo 
VOC pre podkategóriu produktu i, typ SB 500 
g/l (2010) pre produkt pripravený na použitie. 

Výrobok pripravený na použitie ISOFLEX-PU 
550 obsahuje maximálne 500 g/l VOC.
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EN 1504-2 
DoP No.: ISOFLEX-PU 500/1810-01 

Surface protection products 
Coating 

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Priepustnosť vodných pár: Trieda  I 

(priepustný) 

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Priľnavosť: ≥ 0.8 N/mm2 

Umelé opotrebenie: Vyhovuje 

Reakcia na požiar: Euroclass F 

Nebezpečné látky v súlade s 5.4 
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