
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile 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 condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

ISO-PRIMER 

 

 

Grund pentru hidroizolanŃi elastomerici 
 
 

ProprietăŃi 
 
Este o dispersie apoasă de răşini care, aplicată pe 
suprafeŃe poroase, creează condiŃii bune pentru 
aderenŃa hidroizolanŃilor elastomerici pentru terase 
ISOFLEX şi ISOFLEX-T25. Pătrunde în porii 
suportului şi acŃionează ca strat de legătură între 
acesta şi straturile hidroizolante. 
 

Domenii de aplicare 
 
ISO-PRIMER este folosit ca grund gata preparat, 
pentru asigurarea aderenŃei hidroizolanŃilor 
ISOFLEX şi ISOFLEX-T25 pe suprafeŃe din 
beton, cărămidă, tencuială, gipscarton, plăci 
aglomerate etc. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Forma:            emulsie 

Culoarea:          alba 

Densitatea:      1,01 kg/lit 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
SuprafaŃa de grunduit trebuie să fie uscată şi 
complet lipsită de praf, grăsimi, poluanŃi etc. 
 
2. Aplicarea 
ISO-PRIMER se amestecă bine şi se aplică 
uniform pe suport, cu pensula, trafaletul sau 
pulverizatorul, înaintea aplicării straturilor 
hidroizolante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consum 
 
200-300 g/m2, în funcŃie de absorbanŃa suportului. 
 

Ambalaj 
 
ISO-PRIMER este disponibil in bidoane de 1 kg,   
5 kg si 20 kg. 
 

Timp de viaŃă - Depozitare 
 

12 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
ProtejaŃi-l de expunerea directă la radiaŃia solară şi 
de îngheŃ. 
 

ObservaŃii 
 

• Temperatura in timpul aplicarii trebuie sa fie 
+5°C. 

 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conŃinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 
30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat ISO-PRIMER are un 
conŃinut maxim <30 g/l COV. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


