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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Isolor Roof to elastomerowa wodoodporna akrylowa powłoka da-

chowa na bazie wody. Wysoce elastyczna z bardzo dobrymi wła-

ściwościami hydroizolacyjnymi oraz odpornością na warunki at-

mosferyczne. Zapobiega przedostawaniu się dwutlenku węgla na 

powierzchnię, co chroni beton przed karbonizacją.  Powłoka ta-

rasów może powodować obniżenie temperatury (o 5ºC w miesią-

cach letnich). 

Niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla hydroizolacji. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                                             

Ciężar właściwy 1,32 – 1,36 kg/l. 

Zdolność krycia 
1 - 3 m²/l na warstwę. 

Rozcieńczanie 
5-10% z wodą dla pierwszej warstwy i bez 
rozcieńczania dla drugiej warstwy. 

Schnięcie 
Dotykowo suchy 2-3 godziny. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw 

Co najmniej 12-14 godzin. Czasy ulegają wy-

dłużeniu w złych warunkach pogodowych. 

Klasa LZO 
"Powłoki ścian zewnętrznych z podłożem mi-

neralnym". Typ WB. Limit LZO = 40 g/l. 

Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 15 

g/l. LZO: lotne związki organiczne o tempe-

raturze wrzenia < 250°C. 

Odporność na  

zasady i  

wodę 

Bardzo dobra odporność na działanie wody i 

zasad. 

Elastyczność 
400% wydłużenia, grubość warstwy do 

500mm i temperatura 20ºC. Utrzymuje ela-

styczność w temperaturach od -10ºC do 

60ºC. 

Odcienie 
Biały. 

 

       

 
Isolor Roof 

Izolacyjna, akrylowa powłoka 

dachowa 

 

 Zdolność krycia:  1 - 3 m²/l    

 Schnięcie: 2 - 3 godzin 

 Rozcieńczenie: 5 - 10% obj. z 

wodą 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

12-14 godzin 

 Opakowanie: 3l, 9l 

Aplikacja: Pędzel, wałek, szpachelka 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, rdzy i wilgoci. Przyczepność 

do smoły i pianki poliuretanowej można wzmocnić w przypadku zastoso-

wania jednej warstwy SMALTOX jako podkładu. Beton, tynki i tarasy na-

leży najpierw zagruntować podkładem SMALTODUR rozcieńczonym 20%-

40%. Powierzchnie pionowe i stare farby należy najpierw zagruntować 

podkładem SMALTODUR rozcieńczonym 20%-40% wraz z SMALTOLUX White 

Spirit lub Smaltoplast Universal Primer rozcieńczonym do 50% z wodą. 

APLIKACJA  

Dobrze wymieszać. Nałożyć dwie (2) warstwy VINYL ROOF. Można zasto-

sować ściereczkę do szkła pokrytą Isolor Roof w celu eliminacji problemów 

takich jak duże pęknięcia lub lużne złącza. Małe pęknięcia najpierw wy-

pełnić kitem elastycznym Smaltofill. 

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszce 

lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po 

czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki at-

mosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wy-

stawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę 

po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę 

w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie 

ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu. 

ZNAKOWANIE 

Isolar Roof nie wymaga symboli zagrożenia zgodnie z przepisami krajo-

wymi i wspólnotowymi. 

BEZPIECZEŃSTWO  

Przeczytać informację znajdujące się na etykiecie na tylnej stronie pro-

duktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez 

poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwaran-

towana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzial-

ności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy 

i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

                       

 

 

                     

 

 

  

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

