
Technický list 

ISOLAC-BT 

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.

Bitúmenový, hydroizolačný lak
 Popis

Bitúmenový, hydroizolačný lak s 
rozpúšťadlami. Poskytuje vynikajúcu 
priľnavosť na všetky povrchy.

     Oblasť použitia

Používa sa ako základný náter pred 
aplikáciou bitúmenových membrán, ako 
parozábrana v izoláciách a tiež na ochranu 
betónových alebo kovových povrchov pred 
vlhkosťou (ochrana proti oxidácii).

Technické údaje

Farba:

Hustota pri
15oC :     

Špecifická váha:

Bod vzplanutia:

čierna

0,89-0,91 gr/cm3

0,97 kg/l

40oC min 

Viskozita pri 25oC : 130-170 cps

55-60%

 ≥ 85oC 

Destilovaný zvyšok:

Bod mäknutia 
pevného zvyšku:

Penetrácia pevného 
zvyšku pri 25°C: 20-30 dmm

Špecifikácie podľa ASTM D-41.

Čistenie náradia:
Náradie je potrebné ihneď po použití dôkladne 
očistiť benzínom alebo rozpúšťadlom.

 Aplikačný postup

Povrch, ktorý sa má utesniť/chrániť, musí byť 
úplne čistý a suchý.
Pred použitím produkt dobre premiešajte. 
ISOLAC-BT sa nanáša v 1-3 vrstvách 
valčekom alebo štetcom.

     Spotreba

• Na kovových povrchoch:
100-150 g/m2/vrstvu.

• Na betónových povrchoch:
250-300 g/m2/vrstvu.

    Balenie

ISOLAC-BT sa dodáva v 5 kg a 17 kg 
baleniach

 Skladovanie

36 mesiacov od dátumu výroby pri 
skladovaní v pôvodných uzavretých 
baleniach v priestoroch chránených pred  
vlhkosťou, teplom a mrazom. Skladujte mimo 
dosahu zdrojov ohňa.

 Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, 
tabuľka A) je maximálny povolený obsah 
VOC pre produkt podkategórie h, typ SB 750 
g/l (2010) 
ISOLAC-BT obsahuje maximálne 750 g/l 
VOC.
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