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Isolor Duraflex 

Sigilant Poliuretanic 

Elastic 

Randament: 1,5 - 2 
m²/lt 

Uscare: 6 - 8 ore 

Diluare: Până la 10% în volum 

cu diluantul special DURAflex. 

Revopsire: 12 - 18 ore 

Ambalaj: 750ml , 4lt, 18lt 

Aplicare: Pensulă, Rulou, Spatulă, 

Perie Groasă 

 
 

 
 

 CARACTERISTICI GENERALE  

Sigilant poliuretanic elastic cu diluant mono-component care 

prezintă aderență excelentă. Oferă rezultate extraordinare și 

protecție de lungă durată acolo unde celelalte metode de 

sigilare nu reușesc, cum ar fi suprafețe cu ape stagnante, 

gheață, temelii ș.a.m.d. Potrivit pentru sigilarea de 

acoperișuri, camere, balcoane, răsadnițe, jardiniere, tancuri 

de apă, temelii, elenit, canale de irigare, garaje, stadioane, 

punți, tuneluri ș.a.m.d. Membrana care se formează este 

tranzitabilă și menține elasticitatea sa de la -20ºC până la 90ºC. 

Aplicarea pe acoperișuri și camere poate scade temperatura din 

interior până și cu 5ºC în timpul verii. 
 

 

Greutate 
specifică 

1,40 – 1,42 kg/lt. 

Randament 1,5 - 2 m²/lt depinde de suprafață. 

Diluare 
Până la 10% în volum cu diluantul special DURAflex. 

Uscare 
Superficial în 6- 8 ore, depinde de suprafață. 

Revopsire 
Cel puțin 12- 18 ore după aplicarea primului strat 

și nu mai târziu de 36 de ore. Acești timpi se 

prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală. 

Clasa COV  
”Straturi de acoperire speciale mono-componente”. 

Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lt. Maxim de 

concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 

400 gr/lt. COV ori SOV: substanțe organice volatile 

cu punct de fierbere < 250ºC. 

Condiții 

climatice 

Moderate și Dure (Clasificare M & S). *Conform 

ΕΟΤΑ (ETAG 005) pentru vopsele de sigilare prin 

dispersare.  

Timpul de 
viață 

10 ani (Clasificare: W2). 

Declivitatea 

suprafeței/ru

gozitatea 

suprafeței 

<5% (Clasificare: S1 până la S4). 

Temperaturi 
-20ºC (Clasificare: TL3) și 90ºC (Clasificare: TH4). 

Nuanță 
Alb. Nu se colorează. 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

http://www.vechro.gr/


VECHRO S.A. 

Birouri Centrale: Leof. Liosion Atena, C.P. 111 45 

Linie de contact: (+30) 210-4816101 www.vechro.gr 

DATA PUBLICĂRII 31.07.2018 

BROȘURĂ TEHNICĂ E-8051 MODIFICATĂ 28.08.2019 

 

 

 

 

Curățați bine suprafețele de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi 

decojite, părți friabile, mucegai ș.a. Reparați corespunzător fisurile și 

rosturile de dilatație cu ranforsare prin utilizarea de pânze geotextile 

sau de cordoane de etanșare PE ori de materiale de etanșare de rosturi 

PU. 

 APLICARE  

Amestecați bine. Pe izolări vechi cu izolanți acrilici convenționali 

aplicați în prealabil grund Smaltox mono. Goliți materialul pe suprafață 

și aplicați uniform două straturi. Materialul care rămâne în recipient 

deschis, nu trebuie folosit dacă a devenit vâscos! Pentru mai multe 

informații consultați Fișa Datelor de Securitate a produsului. 
 

 

Pe durata vopsirii mențineți uneltele ”umede” într-un vas sau lighean cu 

vopseaua. Stoarceți bine materialul de pe unelte înapoi în cutie și 

curățați-le îndată cu DILUANT DURAflex. Dacă vopseaua se usucă se 

îndepărtează numai cu detergenți puternici. 
 

 

Temperatură 8 – 30οC iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse 

pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului. 

 
 

Depozitați în mediu răcoros. Protejați materialul de ger și de expunerea 

la soare. Timpul de depozitare este de 12 luni de zile. După aplicare 

închideți bine recipientul și depozitați-l cu susul în jos pentru utilizare în 

12 ore. Dacă materialul a devenit foarte vâscos să nu fie utilizat! 
 

 

Periculos și inflamabil. Conține xilen & izocianați. Mai multe informații 

la Fișele Datelor de Securitate (MSDS) a produselor. 
 

 

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii 

 
 

 
Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare 

autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este 

garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În 

calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul 

nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare. 

CONDIȚII DE APLICARE 

DEPOZITARE 

NOTIFICĂRI 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

CURĂȚIREA UNELTELOR 
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