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Isolor PU Hybrid 

Primer 

Хибриден 

хидроизолационен грунд 

на водна основа 

Разходна норма: 
4-8 м²/л 

Време за съхнене: 
½-1 час 

Разреждане: Продуктът е 
готов за употреба 

Повторно полагане: 
2-3 часа 

Опаковка: 1 л, 5 л 

Полагане: Четка, валяк, 
пистолет 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Хибриден грунд на водна основа, подходящ за подготовка на 

повърхности преди полагане на изолатор ISOLOR Hybrid Aqua 

Plus. Слаб мирис и минимално съдържание на летливи 

органични съединения. Продуктът е готов за употреба 

Подходящ за грундиране на нови бетонни повърхности, 

както и стари изолиращи повърхности с или без битумни 

ленти, мозайка, алуминиеви плоскости, върху които 

предстои полагане на нова изолация. Има отлична адхезия и 

проникване, съхне бързо. 
 

 

Специфично 
тегло 

0,99-1,03 г/л 

Разходна 
норма: 

4-8 м²/л на слой в зависимост от абсорбиращата 

способност на повърхността. 

Разреждане 
 

Продуктът е готов за употреба 

Време за 
съхнене: 

 

Сух при допир след ½-1 час. 

Повторно 
полагане: 

Нанесете отново след 2-3 часа. Посоченото по-
горе време 

се удължава при ниски температури и висока 

влажност. 

ЛОС class 
«Свързващи грундове». Тип Υ. Гранична 

стойност на ЛОС = 30 г/lt Максимално 

съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт 

= 5 г/л. 

Издръжливос
т на 

вода и 
алкали 

 
Водо- и алкално устойчив. 

Еластичност 
Продуктът притежава разтегливост до 400% 

при дебелина на сух слой 500 µm и 

температура  

температура 20 °C. Еластичността му се запазва 

в много голяма степен и 

при температури от –10 °C до 60 °C. 

Оттенъци  
Безцветен – млечен оттенък 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Почистете добре повърхностите от грес, ронливи частици, прах, 

остатъци от мухъл и плесен. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре преди употреба. Нанесете равномерно върху 

повърхността. След като изсъхне, се покрива с изолатор ISOLOR 

Hybrid или други водоразтворими изолатори. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, 

потопени в съда с грунд или в бояджийската ваничка. 

Изцедете грунда от инструментите обратно в кутията и 

почистете веднага с топла вода. 
 

 

Температура 8-30 °C и относителна влажност по-ниска от 80%. 

Неблагоприятните атмосферни условия по време и след 

полагане, могат да променят крайните свойства на продукта. 

Преди грундиране новите повърхности трябва да съхнат 3-4 

седмици. Да не се полага на твърде влажна повърхност. 
 

 

След работа затворете добре кутията, за да остане боята годна 

за бъдеща употреба. Да се съхранява на хладно място. Пазете 

продукта от замръзване и излагане на пряка слънчева 

светлина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

http://www.vechro.gr/

