
 solvent-base asphalt products IZOHAN     
  

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sposób stosowania cd

    

Techninis duomenų lapas 

IZOHAN PENETRATOR G7 
bituminis gruntas 

Techninės charakteristikos: 

Išeiga: 0,2 l/m2 

Įpakavimas: 10 l, 20 l 

Atitinka standartus:  PN-B-24620:1998/Az1:2004 

Techninis vertinimas: IBDiM AT/2013-02-3022 

 

 

 

Taikymas: 

membranas

• senų stogo dangų gruntavimas po/ant bet kokios bituminės
membranos  

• betoninių  perdangų,  tiltų  gruntavimas  prieš  įrengiant
hidroizoliaciją  

IZOHAN  PENETRATOR G7:  
• pagrindo  gruntavimas  prieš  įrenginėjant  bitumines

Pagrindo paruošimas: 

Įrengimas:

Savybės: 

Lapas 1 iš 2
  

 

Sudėtis:  bitumo mišinysi, tirpikliai ir priedai 
Džiūvimo laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių
Klampumas temp. 23 ±0,5oC,  nuo 54 iki 66 s 

Pliūpsnio temp. pagal Penskiy-Martens metodą:  nuo 31° iki
40oC 

Vandens kiekis: ne daugiau, kaip 0,5 % 

•  pasižymi  puikiomis  prasiskverbimo  savybėmis  į  įzoliuotus
paviršius

• apsaugo betoną nuo drėgmės ir korozijos  

• puikios sukibimo savybės su visais mineraliniais paviršiais  

• gali būti naudojamas ant drėgnų paviršių  

• pagreitintas džiūvimo laikas 

• greitas ir paprastas įrengimas naudojant teptuką ar volelį

Prieš gruntavimą su IZOHAN PENETRATOR G7 pagrindas turi
būti  tinkamai  paruoštas.  Pagrindas  turi  būti  švarus,  sausas,
pašalintos  visos  medžiagos,  kurios  gali  įtakoti  sukibimą  su
pagrindu.

Gerai išmaišytas mišinys dengiamas teptuku ant pagrindo. Ant 
stipriai drėgnų paviršių užtepkite didesnį kiekį mišinio. Darbus 
rekomenduojama atlikti  esant teigiamai temperatūrai.  Norint 
lengviau  atlikti  darbus  prie  žemesnios  temperatūros, 
rekomenduojama  prieš naudojant gaminį palaikyti 1-2 dienas 
šiltoje  patalpoje.  Negalima  atlikti  darbų  esant  krituliams  ir
aukštai UV spinduliuotei.

•  ypač  rekomenduojama  gruntuoti  prieš  modifikuotų,
bituminių membranų įrengimą

•  įrengiant  daugiau  sluoksnių,  galima  susikurti
drėgmeinepralaidžią izoliaciją

•  užtikrina  medinių,  metalinių  varžtų  sandarumą,  kurie
įtvirtinti pagrinde
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Lapas 2 iš 2
  

 
 

Sandėliavimas: 

Laikyti uždaroje pakuotėje, galiojimo laikas nuo pagaminimo dienos yra 365 dienos.

Pastabos: 

Nenaudokite gaminio maisto pramonėse ar  gyvenamuose patalpose. 
Visos charakteristikos nustatytos prie +23oC temp. ir  55% santykinės drėgmės.  
Produkte yra organinių tirpiklių. Darbo metu reikia dėvėti darbui skirtus akinius, drabužius ir pirštines. 
Produktas turėtų būti naudojamas erdvėse ir atokiau nuo ugnies. 
Saugoti nuo vaikų. 
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