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Isolor PU Hybrid 

Primer 

Grund Hibridic pe bază de 

Apă pentru Etanșare 

Randament: 4-8 
m²/lt 

Uscare: ½-1 oră 

Diluare: Gata pentru 
utilizare. 

Revopsire: 2 - 3 ore 

Ambalaj: 1lt, 5lt 

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol 

 
 

 
 

 CARACTERISTICI GENERALE  

Grund hibrid pe baza de apă ideal înaintea aplicării 

izolantului ISOLOR Hybrid Aqua Plus. Cu miros redus și 

conținut minim în COV. Gata pentru utilizare. Potrivit pentru 

aplicarea de grund pe suprafețe noi din beton precum și pe 

etanșări vechi cu sau fără asfalt, mozaic, foi de aluminiu 

înaintea aplicării noii etanșări. Prezintă aderență și 

penetrabilitate excelentă și se usucă repede. 
 

 

Greutate 
specifică 

0,99 -1,03 g/l 

Randament 4 - -8 m²/lt per strat, depinde de absorbabilitatea 

suprafeței. 

Diluare 
 

Gata pentru utilizare. 

Uscare 
 

Uscat la atingere în ½-1oră. 

Revopsire 
Se revopsește în 2-3 ore. Acești timpi 

se prelungesc sub condiții meteo de frig și 

umezeală. 

Clasa COV  
”Grunduri de aderență” Tip Y. Valoare limită 

COV=30gr/lt. Maxim de concentrație COV al 

produsului gata spre utilizare = 5gr/lt. 

Rezistență la 

apă/alcalii 

 
Rezistent la alcalii și la apă. 

Elasticitate 
Produsul prezintă elongație până și 400% la 

grosime de 500μm de film uscat și  

temperatură 20οC. Această elasticitate se menține 

în mare grad și la  

temperaturi de –10οC până la 60οC. 

Nuanță  
Incolor - opac 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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Curățați bine suprafețele de uleiuri, părți friabile, praf și resturi 

de mucegai-fungi.  

 APLICARE  

Amestecăm bine înainte de utilizare. Aplicăm uniform pe suprafață. După 

uscare se revopsește îndată cu izolant ISOLOR Hybrid sau cu alți izolanți 

hidrosolubili. 
 

 

Pe durata lucrării mențineți uneltele ”umede” într-un vas sau 

lighean cu vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi 

în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă. 
 

 

Temperatură 8-30 C iar umiditatea relativă sub 80%. Condițiile 

adverse pe durata aplicării și după aplicare pot altera 

proprietățile finale a produsului. Noile suprafețe trebuie uscate 

timp de 3-4 săptămâni înainte de aplicarea grundului. Nu aplicați 

când suprafața prezintă umiditate mare. 
 

 

Închideți bine recipientul ca să fie menținut în stare bună pentru 

utilizare în viitor. Depozitați în mediu răcoros. Protejați 

materialul de ger și de expunerea la soare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

CURĂȚIREA UNELTELOR 
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