
 
 
 
 
Техническа характеристика 

ISOFLEX-T25 
Еластична хидроизолационна мембрана 

 
 

Описание 
 
ISOFLEX-T25 е мазана, еластична, 
хидроизолационна мембрана за тераси, 
без разтворители. Притежава висока 
еластичност и дълготрайност дори и при 
екстремни температурни условия  
(от -250C до +1200C). 

• Образува непрекъсната, еластична 
хидроизолационна, паропропусклива 
мембрана, без фуги и съединения. 

• Отлична адхезия към различни видове 
основи, като бетон, дърво, метал и 
всички видове хидроизолационни 
мембрани. 

• Голяма износоустойчивост и 
дълготрайност. 

• Може да се полага и върху неравни 
повърхности. 

 
 

Области на приложение 
 
ISOFLEX-Т25 е подходяща хидроизолация 
за тераси, балкони и т.н. Сигурно и лесно 
решение за трудни зони (ъгли, фуги между 
различни материали и т.н.) и за локално 
запечатване на пукнатини.  
 

Технически характеристики 
 
Цветове: бял, червенокафяв 

Плътност: 1,44 kg/lit 
Удължение до скъсване:    ˃400% 
(ASTM D 412) 
 
Воден натиск: 7 atm;  DIN 1048 
Минимална температура                               
на полагане: +50C 
Температурна   
устойчивост:  от -250C до +1200C 
 

Време за изсъхване                                   
при +20°C:    6h (на допир)                                                   
(EN ISO 2811-1)  
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е здрава, суха и чиста, 
без прах и други замърсявания. Всички 
съществуващи дупки и празнини върху 
бетоновата основа трябва да се запълнят 
предварително. Основата се грундира със 
специален грунд ISO-PRIMER с разход 
приблизително 200 g/m². 

 
2. Полагане 
а) Цялостна хидроизолация на 
повърхността  
ISOFLEX-T25 се полага чрез четка или 
ролер на два слоя, след изсъхване на 
грунда. Втория слой се нанася 
перпендикулярно на първият и след като 
той е изсъхнал.  
При наличие на локална пукнатина се 
препоръчва ISOFLEX-T25 да се армира със 
стъклофибърна армировъчна мрежа (65 
g/m²) или полиестерен армировъчен плат 
(30 g/m²) по дължината на пукнатината. 
След изсъхване на грунда, по протежение 
на пукнатината, се нанася един слой 
ISOFLEX-T25 и докато още не е засъхнал 
върху него се полага  армировъчна мрежа 
или полиестерен плат с широчина 10 cm. 
След изсъхване върху цялата повърхност 
последователно се нанасят още два слоя 
ISOFLEX-T25. 
Разход: приблизително 1,5 kg/m², в 
зависимост от вида на основата.       
 
При наличие на множество пукнатини 
върху цялата повърхност, се препоръчва 
ISOFLEX-T25 да се армира цялостно, с 
ленти стъклофибърна армировъчна мрежа 
(65 g/m²) или полиестерен армировъчен 
плат (30 g/m²) с широчина 100 cm, които се 
застъпват 5-10 cm една върху друга.   
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Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 
 
 

 

 

 
След изсъхване на грунда се нанася един 
слой ISOFLEX-T25 със същата широчина 
като армировката и докато още не е 
засъхнал върху него се полага  
армировъчна мрежа или полиестерен плат. 
По този начин се покрива цялата 
повърхност.  
След изсъхване на първия слой се нанасят 
последователно още два слоя ISOFLEX-
T25 върху цялата повърхност.  
Разход: приблизително 2,0-2,5 kg/m², в 
зависимост от вида на основата и типа на 
армировката.       
 
b) Локална хидроизолация на пукнатина 
Грунда се нанася само върху пукнатината 
на широчина 10-12 cm. След изсъхването 
на грунда се полага един слой  
ISOFLEX-T25 и докато още не е засъхнал 
върху него се полага  стъклофибърна 
армировъчна мрежа (65 g/m²) или 
полиестерен армировъчен плат (30 g/m² с 
широчина 10 cm.  
След изсъхване върху пукнатината  
последователно се нанасят още два слоя 
ISOFLEX-T25, покривайки изцяло 
армировката. 
Разход: приблизително 200-250 g/m. 
Инструментите трябва да се почистят с 
вода докато ISOFLEX-T25 все още не е 
засъхнал. 
 

Опаковка 
 
ISOFLEX-T25 се предлага в опаковки от 1 
kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg, 150kg.  
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +5°С и +35°С на места защитени от 
пряка слънчева светлина. 
 
 

 
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на  VOC за продукт от 
подкатегория i, тип WB е 140g/l (2010) за 
готов за употреба продукт. 
  
Готовия за употреба продукт ISOFLEX-T25 
съдържа max <140 g/l VOC. 
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