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Isolor Roof 

ПЛАСТИЧЕН АКРИЛЕН 

ИЗОЛАТОР ЗА ТЕРАСИ 

Разходна норма: 
1-3 м²/л 

Време за съхнене: 
2-3 часа 

Разреждане: 5-10 % на 
обем с  

вода
. 

Повторно полагане: 12-
14 часа 

Опаковка: 3 л, 9 л 

Полагане: Четка, валяк, шпатула, 

дебела четка 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Акрилен еластомерен изолиращ материал с много добри 

хидроизолиращи качества. Следва свиванията и 

разширяванията на повърхността, без да се напуква и да се 

бели, като в същото време изолира и защитава от влага, 

дъжд и слънце. Защитава аримровката на бетона от 

изгниване, като възпрепятства проникването атмосферния 

въглероден двуокис на повърхността. Нанасянето върху 

тераси може да допринесе за намаляване на температурата 

във вътрешните пространства, до 5 ºC, през летните месеци. 

Представлява надеждно и икономично решение за 

хидроизолация. 
 

 

Специфично 
тегло 

1,32-1,36 кг/л. 

Разходна 
норма: 

1-3 м²/л в зависимост от абсорбиращата 

способност на повърхността.  

Разреждане 
5-10% на обем с вода за първия слой. За втория 
слой продуктът се полага неразреден. 

Време за 
съхнене: 

Сух при допир след 2-3 часа, в зависимост от 
метеорологичните условия. 

Повторно 
полагане: 

Най-малко след 12-14 часа. Посоченото по-горе 

време се удължава при ниски температури и 

висока влажност. 

ЛОС class 
„Бои на минерална основа за външни стени“ 

Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 40 г/л. 

Максимално съдържание на ЛОС в готов за 

употреба продукт = 15 г/л VOC или ЛОС: 

летливи органични съединения с точка на 

кипене < 250 ºC. 

Издръжливо
ст на 

вода и 
алкали 

Водо- и алкално устойчив. 

Еластичност 
Продуктът притежава разтегливост до 400% 

при дебелина на сух слой 500 µm и 

температура 20 °C. Еластичността му се 

запазва в много голяма степен и при 

температури от –10 °C до 60 °C. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Оттенъци 
Бяло. 
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За да се осигури правилна адхезия на продукта, обработваната 

повърхност трябва да бъде почистена от прах, грес, масла, обелена 

стара боя, ронливи частици, остатъци от плесен и др. Битумът и 

подутите полиуретанови покрития трябва да се грундират със 

SMALTOX hydro или SMALTOX mono. Цимент, мазилки, покривни 

панели, трябва да се грундират първо с грунд SMALTODUR, разреден 

до 20%-40% с White Spirit или грунд Smaltoplast Universal Primer, 

разреден до 50% с вода. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре преди употреба. Равномерно разпределете 

продукта по повърхността. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα 2 στρώσεις Isolor 

Roof. Разширяващите се фуги и големи пукнатини могат да бъдат 

покрити с фибростъкло или полиестерна мрежа, импрегнирана с 

неразтворен Isolor Roof. Преди полагане на продукта, по-малките 

пукнатини и фуги се попълват със Smaltofill Elastic Putty. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете продукта от 

инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща 

вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено 

с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на 

замърсена с продукта вода в подпочвените води. 
 

 

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. След работа затворете плътно съда с боя. 

Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната 

употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие 

на жизнения им цикъл върху околната среда. 
 

 

Продуктът ISOLOR ROOF не се нуждае от означение на опасността 

съобразно валидното национално и Европейско законодателство. 
 

 

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/

