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Techninis duomenų lapas 

IZOHAN  WL 

Techniniai duomenys:
Taikymas: 

Išeiga:  

0,2 kg/m2 gruntavimui  
1,5 kg/m2/mm ant drėgnų paviršių
1-1,5  kg/m2 membranų klijavimui  
 

IZOHAN WL naudojamas: 

• polistireninio putplasčio klijavimui 
• galimas panaudojimas pagrindo gruntavimui su

•  požeminių  statinių  elastingam  hidroizoliacijos  sluoksnio 
sudarymui 

Paviršiaus paruošimas:

Įrengimo metodai:
gruntuojamas paviršius 

šilumos izoliacijos plokščių klijavimas 
izoliacinės plokštės su IZOHAN W sistema galima klijuoti dviem

IZOHAN  WL  sistema  atskiedus  vandeniu  1:1  (vanduo: 
IZOHAN WL) 
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būdais. Pirmasis yra tepimas 8-10 cm dydžio dėmes tiesiai ant 
paviršiaus.  Kitas  būdas  - ištepti  IZOHAN  WL  per  visą  plotą 
naudojant dantytą mentelę.

Tepkite  atskiestą  vandeniu  1:1  santykiu  IZOHAN  WL  ant 
paviršiaus  su  teptuku  ar  glaistykle.  Tuomet  galima  įrengti 
nepraskiestą IZOHAN WL sl.
Esant mažiau absorbuojančiams pagrindams (pvz.: hidrofobinis 
betonas), rekomenduojama gruntuoti su IZOHAN WA.  

bituminė - kaučiukinė mastika (klijai)

Įpakavimas: 10 kg, 20 kg 

Atitinka standartus: PN-B-24000:1997 

Techninis vertinimas: IBDiM AT/2005-03-1953/3 

ros:
jokių įtrūkimų ir įbrėžimų dangos paviršiuje nepastebėta
Vandens skverbtis per 48h, 1000 mm vandens stulpo:  
neleidžiama
Galimas praskiedimas vandeniu: iki 200 % 
Atplėšiamasis stipris:≥ 200 kPa betonas/polistirenas 
Įrengimo temperatūra: nuo + 5oC iki + 25 oC 
 

Sudėtis: vandens pagrindo bitumo emulsija, priedai ir tirpikliai
Dangos formavimo laikas : ≤ 6 val. 
Kito sluoksnio padengimas: po 3 val. 
Atsparumas drėgmei: po ~ 6 val.  
Sudėtyje yra vandens: ne daugiau kaip  60% 
Mišinio srautas vertikalioje pozicijoje esant 100oC:
neteka 
Lankstumas, ritinys (d 30mm) prie -10oC temperatū

Nuo  neįšalusio  pagrindo  nuvalyti  sukibimui  trukdančius 
nešvarumus,  pašalinti  aštrias  briaunas.  Išlyginti  siūles  ir 
pagrindo trūkumus.

•  SWELLTITE, CETBIT hidroizoliacijos klijavmui
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Savybės:

Sandėliavimas:

Pastabos:

• puikios sukibimo savybės   

• gerai sukimba su įvairiais mineraliniais paviršiais   

• be tirpiklių (galima naudoti ant polistireno)  

• greitas ir lengvas įrengimas naudojant teptuką ar volelį
• atsparus krituliams 

Laikant produktą sandariai uždarytą, jo galiojimo laikas 1 metai. Laikyti sausoje patalpoje.
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Šilumos  izoliacijos  plokštės  virš  žemės  paviršiaus  tvirtinamos  papildomai  naudojant  plastikinius  diskinius  kaiščius. 
Hidrofobizuotas  izoliacines  plokštes  prieš  klijuojant  reikia  nušliufuoti.  Neįrenginėkite  per  lietų  bei  esant  stipriai
UV spinduliuotei.

Nenaudokite gaminio maisto pramonėse ar įstaigose su degiomis medžiagomis. 
Visi minėti parametrai atlikti prie + 23C temperatūros ir 55% santykinės oro drėgmės. Kuo aukštesnė temperatūra ir 
mažesnė santykinė drėgmė tuo greitesnis apdorojimo ir džiūvimo laikas.  
Produkte yra organinių tirpiklių. Darbo metu reikia dėvėti atitinkamus akinius, drabužius ir pirštines. Produktas turėtų
būti naudojamas atvirose patalpose ir atokiau nuo degių medžiagų.
Pagrindo temperatūra naudojimo metu nuo +5°C iki +35°C.
Įrankių plovimas: nedelsiant – vandeniu, išdžiūvus – organiniu tirpalu.
 

Aukščiausios klijų savybės pasiekiamos po 3-7 dienų (tik tada galima užpilti gruntu).


