
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 
 
 

Fişă tehnică 

ISOPAST 

 

 

Emulsie bituminoasă 
 
 

ProprietăŃi 
 
Este o emulsie bituminoasă cu aderenŃă 
excepŃională la diverse suporturi, precum beton, 
lemn, metal etc şi cu rezistenŃă la soluŃii acide şi 
alcalice. 
 

Domenii de aplicare 
 
Este utilizat pentru hidroizolarea fundaŃiilor, 
zidurilor de sprijin, pardoselilor, teraselor înclinate 
si ca primer pentru membranele bituminoase. 
     

Caracteristici tehnice 
 
Formă:  pastă vâscoasă 

Culoare: negru 

Uscare:                   nu mai este vâscos 
                                 după 5-10 ore 

Maturare:                 în 2-3 zile 

CurăŃarea uneltelor: 
Uneltele trebuie să fie curăŃate cu grijă, imediat 
după utilizare, cu apă. 
 

Mod de utilizare 
 
SuprafaŃa care urmează să fie izolată - protejată 
trebuie să fie bine uscată şi curată.  
Înainte de utilizare, amestecăm bine conŃinutul. 
Emulsia bituminoasă ISOPAST se aplică uşor cu 
trafaletul, pensula sau prin pulverizare, în 1-3 
straturi. 
 
Aplicarea pe suprafeŃe verticale: 

Primul strat: o parte volum ISOPAST se amestecă 
cu 0,5 părŃi apă iar amestecul se aplică uşor cu 
pensula.  
Al doilea strat: o parte volum ISOPAST se 
amestecă cu 0,25 părŃi apă iar amestecul se aplică 
uşor cu pensula. 
 
 

 

 

 

Aplicarea pe suprafeŃe orizontale: 

Primul strat: o parte volum ISOPAST se amestecă 
cu 0,5 părŃi apă iar amestecul se aplică uşor cu 
pensula. Cât timp amestecul este încă proaspăt se 
recomandă armarea sa cu plasă de fibră de sticlă, 
cu împâslitură de sticlă sau cu pânză poliesterică.  
Al doilea strat: o parte volum ISOPAST se 
amestecă cu 0,25 părŃi apă iar amestecul se aplică 
uşor cu pensula. 
 

Consum 
 

• Pentru suprafeŃe verticale:                                          
0,2-0,3 kg/m2/strat. 

• Pentru uprafeŃe orizontale, fără armare:                  
0,5-1,0 kg/m2/strat. 

• Pentru suprafeŃe orizontale, cu armare:                   
3,5-4,0 kg/m2  total. 

 
Ambalaj 

 
Recipiente de 5 kg si 19 kg. 
  

Timp de viaŃă - Depozitare 

 
12 luni de la data fabricaŃiei, în recipiente închise, 
în spaŃii răcoroase, protejate de umezeală şi 
îngheŃ. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conŃinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs i, tip SBA, este de 
140g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat ISOPAST are un conŃinut 
maxim <140 g/l COV. 

 
 
 

 

 


