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Isolan Baudicht
Чорна, водорозчинна ізоляційна маса з наповнювачами на
основі бітуму з еластичною пластмасою, без розчинників.
Після висихання створює міцний, пластичний, еластичний,
водостійкий ізолюючий шар, що перекриває мікротріщини.

Опис продукту

Як ізоляційний матеріал у вигляді пасти для виконання ізоляційного облицювання згідно з
ÖNORM B 2209 або як шпаклювальна маса на основі бітуму для герметизації будівель в
наступних випадках згідно з DIN 18195:

Сфера застосування

а) волога поверхня

в) ненакопичувана інфільтраційна вода

c) вода без напору на поверхнях перекриттів і вологі приміщення

d) покриття, що блокує капілярний підйом води

Для ізолювання зовні підвальних стін, заглиблених в землю бетонних резервуарів, колодязів,
бетонних басейнів, свердловин; для гідроізоляції камер для сушіння деревини. Для
приклеювання ізоляційних плит з полістиролу, поліуретанової пінки тощо. Ізоляційні плити вище
рівня землі слід додатково закріпити на кілочках. Не застосовувати в разі постійного впливу
води з напором. Не придатна для безпосереднього контакту з питною водою. Не підходить для
застосування при постійному впливі води при зануренні. У разі періодичного появи води
застосовувати ISOLAN KELLERDICHT 2K.

1-компонентна, екологічна ізоляційна маса зі слабким запахом. Хороша стійкість до
атмосферних впливів. Для використання також в якості основ на вологі будівельні поверхні.
Швидко висихає навіть при +5°C!

Властивості

чорнийКолірні відтінки

Зберігати в ретельно закритих ємностях, берегти від морозу. Час зберігання: прибл. 1 рік.Зберігання

■Щільність: 1,1 кг/лТехнічна характеристика

Застосування

Старі покриття, виконані матеріалом ISOLAN BAUDICHT, після очищення можна знову
поґрунтувати цим же матеріалом. Якщо у виняткових випадках необхідно нанести покриття
ізоляційною масою ISOLAN BAUDICHT на старі покриття з іншого матеріалу, необхідно нанести
пробне покриття на поверхні з метою визначення сумісності та адгезії.

Придатні основи

Основи не повинні містити жиру і пилу, мають бути міцними, з хорошою адгезією. Вони можуть
бути трохи вологими. Занадто абсорбуючі основи слід попередньо зволожити.

Підготовка основи

ISOLAN BAUDICHT перед застосуванням ретельно перемішати.Метод нанесення
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У якості ґрунтовки використовувати матеріал ISOLAN BAUDICHT, розбавлений водою у
співвідношенні 1:1, за допомогою щітки або пензля. Потім нанести нерозбавлений матеріал
ISOLAN BAUDICHT з допомогою шпателя. Після додавання 2-3% води можна наносити покриття
також щіткою. Залежно від бажаної товщини покриття необхідно нанесення 1-2 шарів матеріалу
ISOLAN BAUDICHT. Якщо потрібно механічне зміцнення ізоляційного покриття вставками з сітки,
наприклад, на стиках, загинах на стіни тощо, то, як правило, слід передбачати нанесення
матеріалу ISOLAN BAUDICHT в 2 шари. В такому випадку сітку слід повністю занурити в перший
свіжий шар, а другий шар ізоляційної маси нанести після висихання першого.

При приклеюванні ізоляційних плит слід нанести матеріал крапками або смугами на плити і
притиснути плити до підкладки. В області цоколів ізоляційні плити необхідно закріпити додатково
механічно за допомогою пластикових дюбелів (як наприклад, в комплексних системах
утеплення).

Ґрунтувальне покриття
1 x ISOLAN BAUDICHT, наносити розбавленим водою 1:1.

Структура покриття

Фінішне покриття
1 - 2 x, наносити не розбавляючи.

прибл. 1,6 кг на 1 мм товщини сухого шару.Витрата

У разі ґрунтової вологи і інфільтраційної води, що не накопичується, 4,8 кг / м2 = 3 мм сухого
шару

Матеріал ISOLAN BAUDICHT слід наносити виключно при температурі від +5 °С до 30 °С
(температура основи і повітря). Не обробляти при появі туману або загрози дощу.

Умови застосування

Між ґрунтувальним покриттям і першим шаром покриття - 1-2 години, між першим і другим
шаром покриття в залежності від умов висихання - 1-2 дні, при холодній, вологій погоді навіть
кілька днів.

Період очікування

Достатня стійкість до дощу утворюється протягом невеликого часу, а при холодній, вологій
погоді - через кілька днів. Земляні насипи повинні виконуватися тільки через 3-4 дні, причому
покриття слід оберігати від механічних впливів. Земляні насипи на ізоляційних плитах можна
виконувати через кілька годин після монтажу.

Період висихання

В свіжому стані - водою. Засохлу масу ISOLAN BAUDICHT - розчинником VERDÜNNUNG 149.Очищення інструментів

Примітки

Попередження про небезпеку і поради щодо забезпечення безпеки при поводженні з нашими
продуктами містяться в діючих паспортах безпеки продуктів. З відповідними паспортами
безпеки продуктів можна ознайомитися на нашому веб-сайті www.avenarius-agro.at або можемо
вислати вам на вимогу.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Не викидати залишки матеріалу ISOLAN BAUDICHT в каналізацію / воду. Залишки необхідно
утилізувати згідно з ÖNORM S 2100, код 54407. Засохлу масу ISOLAN BAUDICHT можна
утилізувати як побутові відходи.

Утилізація

Всі основи, що зустрічаються на практиці та інструкції по методах їх технічної обробки не можуть
бути розглянуті в даній публікації. У складних випадках, радимо Вам звернутися до наших
консультантів, які детально і предметного Вас проконсультують

Технічна підтримка

тел. +38 044 379 06 91
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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