
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

Технически проспект 

ISOLAC-BT 

 

 

Битумен лак 
 
 

Описание 
 
Битумен, хидроизолационен лак с 
разтворители. Осигурява отлична адхезия 
с всякакъв вид основи. 
 

Приложение 
 
Използва се за грундиране преди полагане 
на битумни мембрани, като 
пароизолационен слой и като 
хидроизолационна защита на бетонови и 
метални повърхности (защита от 
окисляване). 
     

Технически характеристики 
 
Цвят: черен 

Относителна плътност  
при 15 0C :                         0,89-0,91gr/cm3 

Специфична маса:  0,97 kg/lit 

Точка на възпламеняване:  40 0C min 

Вискозитет по BROOKFIELD 

при 25 0C :                         130-170 cps 

Дестилирано вещество:      55-60 % 

Температура на омекване  
на втвърдил се материал:      ≥ 85 0C  

Пенетрация при 25 0C  
на втвърдил се материал:      20-30 dmm 

Спецификациите са според ASTM D-41 
 
Почистване на инструментите: 
Инструментите трябва да се почистят 
цялостно веднага след употреба с бензин 
или разтворител.  
 
 
 
 
 
 
 

Указания за употреба 
 
Повърхността, върху която ще се нанесе 
трябва  да е чиста и суха. Преди употреба 
разбъркайте добре.  
ISOLAC битумен лак се нанася на 1-3 слоя 
с валяк или четка. 
 

Разход 
 
•  Върху метални основи:  
   100-150 g/m2/на слой.  
•  Върху бетонови основи:  
   250-300 g/m2/на слой. 
 

Опаковка 
 
Предлага се в метални кутии от 5 kg и      
17 kg. 
  

Трайност - Съхранение 
 
Срок на годност на неразпечатани опаковки 
- 12 месеца от датата на производство в 
сухи и хладни помещения, защитени от 
замръзване. Далече от огън. 
 
Летливи Органични Съединения (ЛОС) 

 
Според  Директива 2004/42/ЕО ( II/A), 
максимално допустимо съдържание на 
ЛОС за подкатегория продукти з, тип PP е 
750g/l (2010) за готов за ползване продукт. 
Готовият за ползване продукт ISOLAC-BT 
има максимално съдържание <750 g/l ЛОС. 
 
 

 
 
 


