
„ВЕХРО“ АД (VECHRO SA) 

Седалище: Бул. „Лиосион“, Атина 111 45, линия 

за контакт: (+30) 210-4816101 www.vechro.gr 

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 
31.07.2018 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ E-
8051 

ИЗМЕНЕН НА 28.08.2019 

 

Isolor Duraflex 

Еластична 

полиуретанова 

хидроизолация  

Разходна норма: 1,5-
2 м²/л 

Време за съхнене: 
6-8 часа 

Разреждане: До 10% на обем 

със специален разтворител 

DURAflex. 

Повторно полагане: 12-
18 часа 

Опаковка: 750 мл, 4 л, 18 л 

Полагане: Четка, валяк, шпатула, 

дебела четка 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Полиуретанов размазващ се, еластичен едносъставен 

хидроизолатор, с изключителна способност за прилепване. 

Осигурява изключителни резултати и дългогодишна защита 

там, където останалите методи за изолация не дават 

резултат, като повърхности със застояли води, повърхности 

подложени на действието на ниски температури, основи на 

сгради и др. Подходяща за изолация на тераси, стаи, 

балкони, градински площи, саксийници, резервоари за вода, 

основи, покривни плочи, напоителни канали, гаражи, 

стадиони, мостове, тунели и др.  Образуваната мембрана е 

гъвкава и запазва своята еластичността от -20 ºC до 90 ºC. 

Изолацията на терасите и стаите може да доведе до 

намаляване на температурата в помещенията с 5 ºC през 

летните месеци. 
 

 

Специфично 
тегло 

1,40 – 1,42 кг/л 

Разходна 
норма: 

1,5 -2 м²/л в зависимост от повърхността. 

Разреждане 
До 10% на обем със специален разтворител 
DURAflex. 

Време за 
съхнене: 

Образува твърд горен слой за 6-8 часа в зависимост 
от повърхността. 

Повторно 
полагане: 

Най-малко 12-18 часа след полагането на първия 

слой и не по-късно от 36 часа. Посоченото по-

горе време се удължава при ниски температури 

и висока влажност. 

ЛОС class 
«Специални еднокомпонентни покрития». Тип Д. 

Гранична стойност на ЛОС = 500 г/л Максимално 

съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 

400 г/л VOC или ЛОС: Летливи органични 

съединения с точка на кипене < 250 ºC.  

Атмосферни 

условия 

Умерени и тежки (Класификация Μ & S). *Според 

ΕΟΤΑ (ETAG 005) за хидроизолищи бои. 

Продължител
ност на живот 

10 години (Класификация: W2). 

Наклон на 
повърхността 

/грапавост 

на 

повърхностт

а 

<5% (Класификация: S1 до S4). 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

http://www.vechro.gr/
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Температури 
-20 ºC (Класификация: TL3) и 90 ºC (Класификация: 
TH4). 

Оттенъци 
Бял. Не се оцветява. 

http://www.vechro.gr/
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Почистете добре повърхността от прах, грес, мазнини, стара обелена 

боя, ронливи частици, остатъци от мухъл и пр. Ремонтирайте 

пукнатините и разширяващите се фуги чрез армиране с геотекстил 

или PE шнурове или подходящи PU уплътнители. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре. При стара изолация направена с традиционен 

акрилен изолатор, първо нанесете грунд Smaltox mono. Изсипете 

материала върху повърхността и нанесете равномерно два слоя. 

Оставеният в отворена кутия сгъстен материал е непригоден за 

употреба! За повече информация, моля вижте Информационния лист 

за безопасност на продукта. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете изолатора от 

инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с 

РАЗРЕДИТЕЛ DURAflex. Засъхналият изолатор може да се отстрани 

единствено с много силни почистващи средства. 
 

 

Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност по-

ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на 

полагане могат да променят крайните свойства на боята. 

 
 

Да се съхранява на хладно място. Да се пази от замръзване и пряка 

слънчева светлина. Срок на съхранение 12 месеца. След прилагане 

съдът с изолатора се затваря и се съхранява обърнат с капака 

надолу. Да се употреби в рамките на 12 часа. Не използвайте 

хидроизолатора, ако той се е сгъстил! 
 

 

Вреден и запалим. Съдържа ксилол и изоцианати Повече информация 

може да намерите в Информационните листове за безопасност (MSDS) 

на продуктите. 
 

 

Преди употреба прочетете етикета. Пазете далеч от деца 

 
 

 
Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на 

акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта 

е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като 

производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на 

продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

БЕЛЕЖКИ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

http://www.vechro.gr/

