
Технічна інформація

Isolan Styrodicht
Товстошарове бітумне покриття

Опис продукту

Еластичне, 1-компонентне товстошарове бітумне покриття з полістирольним наповнювачем,
покращене пластмасою, без розчинників, що перекриває тріщини, для безпечної гідроізоляції
споруди.

Вступ

В якості придатного для нанесення шпателем і розпиленням ізоляційного матеріалу для
гідроізоляції згідно з ÖNORM B 2209 або DIN 18195 з метою гідроізоляції споруди від ґрунтової
вологи (капілярна вода), що піднімається, та інфільтраційної води, що не накопичується.  Для
горизонтальних і вертикальних поверхонь. Для підвалів у житлових і комерційних об'єктах,
підземних гаражів і підпірних стінок. Не придатне для застосування у якості гідроізоляції плоских
дахів і внутрішньої ізоляції ємностей і в разі напору води з боку основи.

Сфера застосування

Покриття ISOLAN STYRODICHT призначене для застосування в холодному вигляді, має хорошу
адгезію до бетону, штукатурки, волокнистого цементу і газобетону, злегка вологої поверхні , має
хорошу гарну стабільність. Створює пластичну еластичну ізоляцію, що перекриває тріщини з
гарною стійкістю до капілярної воді і вологи, що накопичується; відповідає нормам ÖNORM B
2209 і DIN 18195.

Властивості

ЧорнийКолірні відтінки

Зберігати в ретельно закритих ємностях, оберігати від морозу. Термін зберігання: прибл. 1 рікЗберігання

■Щільність: бл. 0,7 кг/л
■Температура загоряння: незаймиста
■Водопроникність (показник w): Герметичне (DIN 52123, ширина щілини 2 мм)

Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути міцними, рівними, мати гарну несну здатність, не повинні бути замерзлими,
містити скупчення гравію, широких тріщин і напливів, шкідливих забруднень, роз’єднувальних
засобів, бруду, залишків розчину і підгорілих місць. Все абсорбуючі основи слід заґрунтувати
ґрунтувальним покриттям. Основи можуть бути злегка вологими. Заокруглення внутрішніх і
зовнішніх ребер в кутах слід зробити з розчину при застосуванні овальної кельми. Старі бітумні
ізоляції з гарною адгезію можна після очищення покрити знову. Відкриті щілини 2-5 мм слід
закрити масою ISOLAN STYRODICHT за допомогою  шпаклівки, що затирається, або -
попередньо - тонкошаровим розчином, причому слід уникати утворення бульбашок в глибоких
порах або порожніх місцях в бетоні. Поглиблення чи відкриті вертикальні щілини > 5 мм слід
завжди закривати розчином.

Підготовка основи
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Перед застосуванням ретельно перемішати вміст ємності. Нанесення товстошарового
бітумного покриття виконується за допомогою кельми для вирівнювання, металевого
напівтертка чи відповідного напилюючого обладнання в, як мінімум, двох робочих проходах при
товщині шару, що вимагається кожного разу. На бетонних основах необхідна шпаклівка, що
затирається. Ця шпаклівка має висохнути перед нанесенням гідроізоляційного шару.

Метод нанесення

Температура під час приготування і затвердіння має бути від найменшої +5 °C до максимальної
+30 °C (повітря, основа, матеріал). Не підготовлювати при безпосередньому сонячному
освітленні.

Заокруглення внутрішніх ребер (підлогова плита/підвальна стіна) слід формувати згідно з DIN
18195 з цементного розчину, наприклад, RAVENIT HOHLKEHLENMÖRTEL і потім покрити масою
ISOLAN STYRODICHT.

При сильних впливах, наприклад, інфільтраційної води, що періодично накопичується в місцях
з'єднань, внутрішніх і зовнішніх ребер, кутів і т.п. безумовно необхідно дворазове нанесення
маси з укладанням сітки зі скловолокна; цю сітку слід при цьому повністю занурити в свіжому
першому шарі. Занурення сітки має застосовуватися також на горизонтальних поверхнях, щоб
забезпечити мінімальну товщину шару. Ізоляція наноситься на бік, звернений до води.

■ Шпаклівка, що затирається (в разі необхідності для закриття пор і усадкових раковин):Структура покриття

1 х ISOLAN STYRODICHT, розбавивши прибл. 5% водою, затерти жорстко металевим
полутерком,

■ Ґрунтувальне покриття:

1-2 х ISOLAN STYRODICHT, розбавивши водою 1:1

■ Фінішне покриття

1-2 х ISOLAN STYRODICHT, наносити шпателем або розпиленням без розбавлення

Затираемая шпаклевка: ок.1,0 л/м2

Грунтовочное покрытие: ок. 0,1 кг/м2 (при разбавлении водой 1:1) 
Витрата

На грунтовую влагу и ненакапливающуюся инфильтрационную воду: ок. 4 л/м2

Температура під час приготування і затвердіння має бути від найменшої +5 °C до максимальної
+30 °C (повітря, основа, матеріал). Не підготовлювати при безпосередньому сонячному
освітленні.

Умови застосування

Між шпаклюванням, що затирається, і першим шаром покриття ISOLAN STYRODICHT має
пройти прибл. 3 години.

Період очікування

Між шарами покриття ISOLAN STYRODICHT залежно від температури 1-3 дні

Достатньої  стійкості до дощу покриття досягає, як правило, вже через прибл. 3 години. Земляні
насипи можна робити через 7 днів. Навантаження водою повинно проводитися не раніше ніж
через 7 днів.

Період висихання

Наведені значення часу висихання продовжуються в умовах сильного холоду і вологи

У свіжому стані – водою. Масу ISOLAN STYRODICHT, що засохла, розчинником VERDÜNNUNG
149.

Очищення інструментів

Примітки

Науково-дослідний інститут матеріалів МРА, Дрезден, згідно з DIN 18195, частина 2, таблиця 9 з
8/2000 і з засадами дослідження товстошарового бітумного покриття, що нормально
займається, модифікованого пластмасою (PG-KMB).

Рекомендації/Експертизи

Попередження про небезпеку і поради із 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 допускати попадання маси ISOLAN STYRODICHT до каналізації чи води. Залишки необхідно
утилізувати згідно з ÖNORM S 2100, код 547407. Залишки маси ISOLAN  STYRODICHT або
залишки готового покриття ISOLAN STYRODICHT можна утилізувати як побутові відходи

Утилізація

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

Центр обслуговування клієнтів
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