
 
 
Műszaki adatlap 

ISOMAC 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain 

alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek 

használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a 

felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára . A 

műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. 

Kiadás: 11.11.2022 

 

Bitumenes tömítőanyag 
 

Leírás 
 
Egykomponensű, hidegen felhordható 
hézagtömítő, amely bitumenből, elasztomerikus 
polimerekből, ásványi szálakból, különleges 
adalékokból, töltőanyagokból és kis mennyiségű 
szerves oldószerből áll. 

 

Alkalmazási terület 
 
Alkalmas vízszintes hézagok, bonyolult 
részletességű területek hézagainak tömítésére, 
ahol nehéz bitumenes szigetelő lemezeket 
felhelyezni (pl. ereszcsatorna, lamellák, parapetek, 
szellőzők stb.), valamint bitumenes tetőzsindelyek 
ragasztására. 

 

Műszaki adatok 
 
Anyaga:  viszkózus, ragadós 

Szín: fekete 

Fajsúly:  1,40 kg/l 

Szárazanyag tartalom: 80-85% 
 
Szerszámok tisztítása: 
A szerszámokat használat után azonnal alaposan 
meg kell tisztítani benzinnel, olajjal vagy bármilyen 
más megfelelő oldószerrel. 

 

Felhasználási javaslat 
 
A felületnek simának, tisztának, száraznak és 
portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől 
mentesnek kell lennie. 
Az ISOMAC-ot hidegen hordjuk fel simítóval. 

 

Adagolás 
 
1,2-1,3 kg/l.  

 

Csomagolás 
 
1 kg, 5 kg és 20 kg- s fém vödörben. 

 
 
 
 
 

Tárolás 
 
Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 
minőségét megőrzi 24 hónapig. 

 

Megjegyzések  
 

• Az oldószer elpárolgása után keletkező 
bevonatot nem érhetik hígított savak vagy 
lúgok, valamint különböző maró hatású 
folyadékok. Nem ellenálló az olajokkal 
szemben. 

• Fugatömítési alkalmazásokhoz az ISOMAC 
felhordása előtt ajánlott az ISOLAC-BT 
bitumenes lakkot használni.. 

• Ha az ISOMAC-kal tömített felületet közvetlen 
napfény éri, akkor azt ISOLAC-BT ALU 
napfényvisszaverő alumínium bevonattal kell 
védeni az élettartam meghosszabbítása és az 
idő előtti öregedés elkerülése érdekében. 

• Az ISOMAC gyúlékony, ezért távol kell tartani 
minden gyújtóforrástól, pl. lángszóró, cigaretta 
stb. További információért kérjük, olvassa el a 
vonatkozó Anyagbiztonsági Adatlapot. 

 

VOC tartalom 

 
A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) irányelv 
alapján a maximum megengedett VOC tartalom az 
SB típus, g alkategóriában 350 g/liter (2010) a 
használatra kész termékek esetén.   
A használatra kész ISOMAC a megengedett 
maximum 350 g/liter-nél kevesebb VOC-t 
tartalmaz. 
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