
ZASTOSOWANIE:
Podkład izolacyjno-wiążący na bazie żywic akrylowo-syntetycznych w emulsji niezbędny do  starych i nowych murów 
zewnątrz. Ponadto może być dodany do wodnych farb emulsyjnych dla zwiększenia ich zmywalności i odporności na 
zadrapania.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Produkt  na  bazie  polimerów  akrylowo-syntetycznych  w  fazie  wodnej,  specjalnych  substancji  tyxotropicznych  do 
zagęszczania, do stabilizacji i ochrony przed atakami bakteriologicznymi-pleśniami.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY : 1,1 kg/dm3
LEPKOŚĆ : 6,000 CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
CIĘŻAR SUCHY : 55% ciężaru mieszaniny
MINIMALNA TEMPERATURA : +5° C.
SCHNIĘCIA
WYSYCHANIE : 4godziny; w dużej wilgotności i niskiej 

  temp.24 godz. i więcej.
ROZCIEŃCZANIE : od 100% do 500% wodą wg absorpcji podłoża.
WYDAJNOŚĆ : 0,050-0,100 kg/m2 wg absorpcji i nieregularności

podłoża
OPAKOWANIE : W plastikowych opakowaniach po 5 i 20kg. Brutto.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać produkt nie rozcieńczony w temperaturach nie niższych od +5° C w oryginalnych opakowaniach w 
suchym miejscu, odsłoniętym od słońca i wyższej temperatury.
UWAGA :Chronić przed mrozem!
TECHNIKA  APLIKACJI :
Przed zaaplikowaniem upewnić się  czy podłoże jest  suche,  odtłuszczone i  stałe.  W przypadku murów szczególnie 
słabych,  kruszących  się  części  niestabilnych  tynku  koniecznie  dokonać  czyszczenia  i  usunięcia  mechanicznego 
wszystkich  odpadających  kawałków.  ISOLEX  przed  użyciem  dobrze  wymieszać,  rozcieńczyć  wodą  i  aplikować 
pędzlem,  wałkiem lub  pistoletem.  Unikać  aplikacji  w  czasie  deszczu,  silnego  wiatru,  silnie  operującego  słońca  i 
wysokich temperatur. Aplikować przy temp.+5°C do +40°C.

GWARANCJA:
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie 
mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i 
BHP.  W  przypadku  wątpliwości  zaleca  się  wykonać  własne  próby  lub  skontaktować  się  z  Działem  Sprzedaży 
CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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