KARTA
TECHNICZNA

IZOBIT ALU

Konserwacja pokryæ dachowych z pap, gontów bitumicznych,
eternitów, blach ocynkowanych i lakierowanych, z pow³ok
bitumicznych oraz murów betonowych i tynków.
Stosowaæ na zewn¹trz budynków.

Lakier
asfaltowo – aluminiowy

W£AŒCIWOŒCI:

SPOSÓB U¯YCIA:

Masa bitumiczna œrednio modyfikowana
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem ¿ywic i
zwi¹zków chemicznych poprawiaj¹cych przyczepnoœæ do ró¿nych pod³o¿y. Stosowaæ na
pod³o¿a suche. Zawiera barwnik w kolorze
srebrnym daj¹cy dekoracyjny wygl¹d i efekt
antyrefleksyjny. Zawartoœæ kauczuku powoduje
powstanie trwale elastycznej pow³oki silnie
zwi¹zanej z pod³o¿em. Pow³oka jest ca³kowicie
odporna na wodê, s³abe kwasy i zasady. Zawiera
rozcieñczalnik organiczny.

Izobit Alu przed u¿yciem nale¿y starannie
wymieszaæ w opakowaniu za pomoc¹ mieszad³a
wolnoobrotowego. W czasie wykonywania prac
materia³ nale¿y co pewien czas mieszaæ ze
wzglêdu na osadzanie siê pigmentu aluminiowego na dnie pojemnika.
Preparat Izobit Alu nanosiæ na przygotowan¹
powierzchniê równomiern¹, cienk¹ warstw¹ za
pomoc¹ pêdzla, miêkkiej szczotki lub natryskiem
w jednej warstwie.
PRZECHOWYWANIE:

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:
Pod³o¿e przeznaczone do zabezpieczenia
Izobitem Alu nie mo¿e byæ zmro¿one ani
oszronione, nie mog¹ wystêpowaæ zastoiny
wody. Musi byæ suche. Przed naniesieniem
masy pod³o¿e nale¿y dobrze oczyœciæ z py³u,
luŸnych cz¹stek, czêœci metalowe odrdzewiæ i
odt³uœciæ. Z powierzchni dachu pokrytego pap¹
przeznaczonego do konserwacji nale¿y usun¹æ
zanieczyszczenia, luŸne czêœci starej papy,
istniej¹ce b¹ble i pêcherze przeci¹æ na krzy¿ i
podkleiæ stosuj¹c klej do pap Askowil lub Lepik
na zimno. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w
celu wyrównania powierzchni wype³niæ bitumiczn¹ mas¹ szpachlow¹ Arbolex-U. Pod³o¿a
konserwowane masami bitumicznymi lub
dyspersjami bitumicznymi pozostawiæ na
pewien czas w celu dobrego
odparowania rozpuszczalnika organicznego .

Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w ch³odnych i
suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest
wra¿liwy na temperatury ujemne. Okres
przydatnoœci do u¿ycia 12 miesiêcy.
NARZÊDZIA:
Pêdzel, szczotka z miêkkim w³osiem,
urz¹dzenia natryskowe

WARUNKI WYKONANIA :
Prace prowadziæ w temperaturze pod³o¿a i
powietrza od +5°C do +35°C.
ZALECENIA OGÓLNE:
Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i
w³aœciwymi przepisami BHP.
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DANE TECHNICZNE:
- barwa
- gruboœæ pojedynczej warstwy
- czas schniêcia warstwy
- iloœæ warstw
- pozosta³oœæ suchej masy
- zu¿ycie
- temperatura pod³o¿a
i powietrza podczas stosowania
- metoda nak³adania
- warunki przechowywania
i transportu
- okres przydatnoœci
(od daty produkcji)
- mycie narzêdzi
- dokumenty odniesienia

srebrna
0,1 – 0,2mm
py³osuchoœæ: 6 godzin
suchoœæ w³aœciwa: 12 godzin
1
60%
2
0,10 – 0,25kg/m
0
+5 - +35 C
pêdzel, szczotka, natrysk
0
w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5 C
do 12 miesiêcy
benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny
PN-B 24004:1997/Az1:2004 atest PZH

UWAGI:

OPAKOWANIA

Dane techniczne i informacje o sposobie
stosowania podane s¹ dla temperatury 23°C ±
2°C. W innych warunkach czas schniêcia mo¿e
ulec zmianie. Izobit Alu zawiera rozcieñczalnik
organiczny, podczas stosowania przestrzegaæ
stosownych przepisów BHP. W szczególnoœci
zadbaæ o bardzo intensywne przewietrzanie
miejsca wykonywania robót. Nie stosowaæ
wewn¹trz budynków.
Produkt chroniæ przed dzieæmi. W razie
zabrudzenia oczu nale¿y natychmiast przemyæ je
du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê z lekarzem.
Producent nie odpowiada za szkody wynik³e z
nieumiejêtnego lub niezgodnego z przeznaczeniem u¿ycia wyrobu.

Wiaderko
Wiaderko
Wiaderko

Jednostkowe
1 kg

Zbiorcze
528 kg

4,5 kg
9 kg

540 kg
495 kg

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Skarszewy, dnia 21.03.2011.
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