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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului  cercetare - 
dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile 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 condiţiile lucrării . Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 11.11.2022 

 

Etanșant bituminos 
 

Proprietăţi 
 
Mastic bituminos monocomponent, aplicat la rece, 
aditivat cu rășini poliuretanice, fibre minerale și o 
mică cantitate de solvenți organici. 

 

Domenii de aplicare 
 
Potrivit pentru etanșarea rosturilor, pe suprafețe 
orizontale, pentru etanșarea zonelor de detaliu, 
unde este dificilă aplicarea membranelor 
bituminoase (de exemplu, jgheaburi de scurgere, 
diferite îmbinări ale suprafețelor din tablă, îmbinări, 
guri de aerisire și ventilație, etc.) dar și pentru 
lipirea acoperișurilor bituminoase. 

     

Caracteristici tehnice 
 
Formă:  mastic 

Culoare: negru 

Greutate specifică: 1,40 kg/l 

Reziduu de distilare: 80-85% 
 
Curăţarea uneltelor: 
Curăţaţi temeinic uneltele cu benzină sau un alt 
solvent adecvat, imediat după utilizare. 

 

Mod de utilizare 
 
Suportul trebuie să fie neted, curat, uscat, fără 
praf, uleiuri, grăsimi sau alte particule friabile. 
ISOMAC se aplică la rece cu gletiera. 
 

Consum 
 
1,2-1,3 kg/l.  

 

Ambalaj 
 
Recipiente de 1 kg, 5 kg şi 20 kg. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, în recipiente închise, 
în spaţii răcoroase, ferite de umezeală şi îngheţ. 
 

Observații  
 

• Membrana formată în urma evaporării 
solventului nu poate fi atacată de acizi sau baze 
diluate și diferite lichide corozive. Nu este 
rezistent la uleiuri. 

• Pentru aplicațiile de etanșare a rosturilor, se 
recomandă utilizarea lacului bituminos  
ISOLAC-BT înainte de aplicarea ISOMAC. 

• Când suprafața etanșată cu ISOMAC este 
expusă la lumina directă a soarelui, este 
necesar să o protejați cu ISOLAC-BT ALU, 
acoperire de aluminiu cu reflectanță solară, 
pentru a prelungi durata de viață și pentru a 
evita îmbătrânirea prematură. 

• ISOMAC este inflamabil și, prin urmare, trebuie 
ținut departe de orice sursă de căldură, de ex. 
arzătoare cu gaz, țigări etc. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să consultați Fișa tehnică 
de securitate a produsului. 

 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabel Α), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria de produs g, tip SBS, este de 350g/l 
(2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat ISOMAC are un conţinut 
maxim 350 g/l COV. 
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