
Cold Adhesive SBS - modified     

Packaging: 10 kg, 20 kg

Description
Bitumen-resinous adhesive 
SBS-modified  

Consumption Not less than 0.5 kg/m2

Processing temperature from + 50C to + 250C

Ability of adhesion roofing 
felt to roofing felt

IMMiT 6/PB/251/8/2002

Application systems
Insualtion of roof
and foundations  

Drying time ca 5 hours

USE: fixing polystyrene EPS panels as well as XPS ones; fixing the insulating panels, one-
side and double-side laminated with roofing felt, to mineral and bituminous substrates; 
bonding the layers of asphalt roofing felt while performing multilayer roofing insulation

PROPERTIES: SBS modified; easy and quick in use, easy to apply with float; excellent bond-
ing properties; resistant to weather conditions, low and high temperatures; extremely resist-
ant short- and long-period ageing; very good adherence to mineral substrates, roofing felt 
and plate

COMPOSITION: a mix of bitumen, solvents, fillers, SBS
and other improvers
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IZOHAN Katalóg výrobkov – Asfaltové hmoty

Asfaltový penetračný náter modifikovaný SBS 

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Použitie: penetrácia minerálnych povrchov a tiež starých lepenkových krytín pred vykonaním 
novej izolácie z asfaltových pásov: vykonanie protikoróznych náterov i na kovové prvky; 
údržba korodovaných betónových povrchov (bráni ďalšiemu procesu korózie)

Vlastnosti: má veľmi dobrú penetračnú schopnosť, preniká do hĺbky izolovaných povrchov; 
má veľmi dobrú  prídržnosť k rôznym minerálnym podkladom; zvyšuje prídržnosť podkladov; 
vytvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vplyvom; zabezpečuje betóny pred vlhkosťou a 
koróziou; je ľahko a rýchlo spracovateľný (k priamej aplikácií), môže sa nanášať štetcom 
alebo kartáčom určeným pre strešné práce.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel
a zušľachťujúcich prísad. 

Lepiaca hmota na studeno, modifikovaná SBS 

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Popis
asfaltovoživičné lepidlo 
modifikované SBS

Spotreba minimálne 0,5 kg/m2

Pracovná teplota od + 5 st.C do + 25 st.C

Schopnosť lepenia lepenky 
na lepenku 245 N

Použitie v systémoch izolácia striech a základov

Doba schnutia cca 5 hod.

Použitie: lepenie polystyrénových dosák (EPS, XPS); lepenie zatepľujúcich dosák jednostran-
ne a obojstranne  laminovaných lepenkou na minerálne a asfaltové podklady; lepenie vrstiev 
asfaltových pásov pri vykonaní viacvrstvových izolácií strešných krytín.

Vlastnosti: modifikovaná SBS; ľahká a rýchla spracovateľnosť, môže sa nanášať hladidlom; 
má veľmi dobré lepiace vlastnosti; odolná voči atmosferickým vplyvom, vysokým a nízkym 
teplotám; zvlášť odolná voči krátko a dlhodobému stárnutiu; má veľmi dobrú prídržnosť 
k minerálnym podkladom, plechu a lepenke.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel, SBS
a iných zušľachťujúcich prísad. 

Asfaltovoživičná hmota

Dostupné balenie: 10 l, 20 l

Popis Asfaltovoživičná hmota

Spotreba 0,5 l/m2 na vrstvu

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov 

Doba schnutia cca. 24 hod.

Použitie: údržba a renovácia lepenkových strešných krytín

Vlastnosti: je vodovzdorná; ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej aplikácií), môže sa 
nanášať štetcom alebo kartáčom určeným pre strešné práce; dokonale penetruje do hĺbky 
izolovaných povrchoch; vytvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vplyvom; regeneruje 
a chráni strešné lepenky. 

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel a zušľachťujúcich prísad. 

Asfaltová renovačná hmota modifikovaná SBS

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Popis
asfaltová renovačná hmota 
modifikovaná SBS

Spotreba
0,4-0,6 kg/m2 v závislosti
od stavu podkladu

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácia striech a základov

Doba schnutia cca. 24 hod.

Použitie: údržba a renovácia  lepenkových strešných krytín 

Vlastnosti: regeneruje a chráni strešné lepenky; vytvára izoláciu odolnou voči atmosfer-
ickým vplyvom; zachováva svoje  vlastnosti v nízkych i v vysokých teplotách; je ľahko a rýchlo 
spracovateľná (k priamej aplikácií), môže sa nanášať štetcom alebo kartáčom určeným pre 
strešné práce.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel.

izohAn izoBud SBS-Br izohAn izoBudiz-SBSBr

izohAn izoBud B izohAn izoBudiz-BB

izohAn izoBud SBS-B izohAn izoBudiz-SBSB

izohAn izoBudiz-STizohAn STYroTeX  

Popis asfaltovoživičný penetračný 
náter modifikovaný SBS

Spotreba cca. 0,3 kg /m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov 

Doba schnutia Maximálne 2 hod.
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izohAn izoBudiz-BG

Asfaltovopolymerovoživičná hmota

Dostupné balenie: 10 l, 20 l

Popis
Asfaltovopolymerovoživičná 
hmota

Spotreba Minimalne 0,7 l/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia cca. 24 hod.

Použitie: vykonanie ľahkých  stavebných izolácií proti vlhkosti, bez lepenkovej vložky, okrem 
miestností určených k trvalému pobytu ľudí a uchovávaní potravín

Vlastnosti: je vodovzdorná; ľahko a rýchlo sa spracováva (k priamej aplikácií), môže sa na-
nášať kartáčom určeným pre strešné práce; vytvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vply-
vom; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k betónu a iným minerálnym podkladom. 

Zloženie: zmes asfaltov, živíc, polimérov, organických rozpúšťadiel, plnidiel a zušľachťujúcich 
prísad.

izohAn izoBud Gr

iz-G7

Rýchloschnúci penetračný náter modifikovaný SBS 

Dostupné balenie: 5 l, 20 l

Použitie: na penetráciu povrchov pod asfaltové, asfaltopolymérové, natavované a samolepiace 
pásy; zvlášť vhodný pre penetráciu podkladov pod  modifikované pásy; pri nanesení niekoľkých 
vrstiev slúži tiež ako  hydroizolácia; 

Vlastnosti:
modifikovaný SBS; rýchloschnúci; má dokonalé penetračné schopnosti, preniká do hĺbky izo-
lovaných povrchov; zabezpečuje betóny pred vlhkosťou a koróziou; vyznačuje sa veľmi dobrou 
prídržnosťou k minerálnym podkladom; je ľahko a rýchlo spracovateľný (k priamej aplikácií), 
môže sa nanášať štetcom alebo kartáčom určeným pre strešné práce.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel,
plnidiel a zušľachťujúcich prísad. 

izohAn izoBud PeneTrATor G7

izohAn izoBud

izohAn izoBud

iz-SBSBG

Asfaltovoživičná hmota modifikovaná SBS

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Popis
Asfaltovoživičná hmota 
modifikovaná SBS

Spotreba cca. 0,7 kg /m2/vrstva

Pracovná teplota od + 5 st.C do + 25 st.C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov 

Doba schnutia cca 24 hod.

Použitie: vykonanie hydroizolácií  v podzemných a zemných častiach budov,

Vlastnosti: vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou ku všetkým minerálnym podkladom; vy-
tvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vplyvom; je vodovzdorná; je ľahko a rýchlo spracova-
teľná (k priamej aplikácií), môže sa nanášať kartáčom určeným pre strešné práce.

Zloženie: zmes asfaltov, živíc, polimerov, organických rozpúšťadiel, plnidiel a zušľachťujúcich 
prísad. 

izohAn izoBud SBS-Gr

izohAn izoBudiz-Br

Asfaltový penetračný náter

Dostupné balenie: 10 l, 20 l

Popis Asfaltový penetračný náter

Spotreba Minimálne 0,3 l/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie  v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia Maximálne 12 hod.

Použitie: na penetráciu povrchov budov pred vykonaním novej izolácie z asfaltových pásov; 
vykonanie protikoróznych vrstiev; údržba korodovaných  betónových povrchov (bráni ďalšiemu 
procesu korózie)

Vlastnosti: je vodovzdorný; je ľahko a rýchlo spracovateľný (k priamej aplikácií); môže sa 
nanášať štetcom alebo kartáčom určeným pre strešné práce; zvyšuje prídržnosť podkladov; 
má veľmi dobré penetračné schopnosti, preniká do hĺbky izolovaných povrchov; zabezpečuje 
betóny pred vlhkosťou a koróziou; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k všetkým druhom 
minerálnych podkladov.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel
a zušľachťujúcich prísad. 

izohAn izoBud Br

Popis Asfaltovoživičný náter

Spotreba Minimálne 0,2 l/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie  v systémoch izolácie striech a základov 

Doba schnutia Maximálne 30 min.
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iz-BMizohAn izoBud MASA SzPAChLoWA
Stierková hmota

Dostupné balenie: 2 kg, 5 kg

Popis Stierková hmota

Spotreba V závislosti od úbytkov

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia 10 hod.

Použitie: doplnkový materiál pri vykonaní zvislej hydroizolácie stien a základov v systéme 
IZOHAN IZOBUD; vyplňovanie úbytkov v lepenkách; oprava mechanicky poškodených podkladov 
so skôr nanesenou hydroizolačnou hmotou  IZOHAN IZOBUD B; utesňovanie oplechovania. 

Vlastnosti: stierka je tvrdá a pružná; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej aplikácií)

Zloženie: izolačné asfalty, prísady

iz-BSizohAn izoBud r
Dekoračná izolačná hmota

Dostupné balenie: 5 l

Popis Dekoračná izolačná hmota 

Spotreba 0,15 - 0,3 l/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia ca 2 hours

Použitie: vykonanie dekoračných izolačných vrstiev v exteriéroch objektov a budov: na asfaltové 
izolácie voči vlhkosti; na strešné krytiny z asfaltových pásov; na strešné krytiny z asfaltových škrídel; 
na utesňovanie eternitov; na údržbu materiálov z pozinkovanej oceli.

Vlastnosti: je vodovzdorná; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej aplikácií), môže sa 
nanášať štetcom alebo kartáčom pre strešné práce; má veľmi dobré krycie vlastnosti; vytvára 
strieborný povlak, odolný voči atmosferickým vplyvom; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou 
k betónu, tehlám a lepenkám.

Zloženie: zmes asfaltov, polymérov a hlinikového pigmentu
v podobe vločiek.   

iz-BTizohAn izoBud Br-TiXo
Asfaltovoživičné lepidlo

Dostupné balenie: 5 l, 10 l, 20 l

Popis Asfaltovoživičné lepidlo 

Spotreba Minimálne 0,7 l/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov 

Doba schnutia cca. 24 hod.

Použitie: slúži k lepeniu asfaltovej lepenky k napenetrovanému, betónovému podkladu, lepe-
niu vrstiev asfaltových pásov v priebehu vykonania viacvrstvových izolácií a tiež pre vykonanie  
hydroizolácií bez špár v systéme IZOHAN IZOBUD. 

Vlastnosti: je vodovzdorné; je ľahko a rýchlo spracovateľné (k priamej aplikácií), môže sa 
nanášať hladidlom alebo kartáčom určeným pre strešné práce; má dokonalé lepiace vlastnosti; 
vytvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vplyvom; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou 
k betónu a tehlám.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel,
plnidiel a zušľachťujúcich prísad.

iz-SBST

Asfaltovoživičné lepidlo modifikované SBS 

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Popis
Asfaltovoživičné lepidlo 
modifikované SBS

Spotreba Minimalne 0,7 l/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Schopnosť lepenia lepenky 
na lepenku 260 N

Použitie v systémoch izolácie  striech a základov

Doba schnutia cca. 24 hod.

Použitie: slúži k lepeniu asfaltovej lepenky k napenetrovanému, betónovému podkladu, lepe-
niu vrstiev asfaltových pásov v priebehu vykonania viacvrstvových izolácií a tiež pre vykonanie  
hydroizolácií bez špár v systéme IZOHAN IZOBUD. 

Vlastnosti: modifikované SBS; ľahko a rýchlo  spracovateľné, môže sa nanášať hladidlom 
alebo kartáčom určeným pre strešné práce; má dokonalé lepiace vlastnosti, je odolné voči 
atmosferickým vplyvom, odoláva vysokým i nízkym teplotám; zvlášť odolné voči krátko i dlho-
dobému stárnutiu; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k minerálnym podkladom a asfal-
tovým pásom. 

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel, SBS
a iných zušľachťujúcich prísad. 

izohAn izoBud SBS-TiXo

izohAn izoBud

izohAn izoBud

izohAn izoBud

izohAn izoBud
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Disperzná asfaltovokaučuková hmota, používaná na studeno

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Použitie: renovácia a údržba strešných krytín; penetrácia minerálnych podkladov pod hlavnú 
izoláciu; vykonanie hydroizolácie.

Vlastnosti: vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k minerálnym podkladom; je možné ju 
používať na suché i vlhké podklady; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej aplikácií); má 
tixotropové vlastnosti; nerozpúšťa sa; je vodovzdorná; je odolná voči atmosferickým vplyvom.

Zloženie: vodná emulzia asfaltov, kaučukov a zušľachťujúcich prísad.

izohAn dYSPerMiX izohAn izoBud W

izohAn izoBudiz-rFXizohAn izoBud rooFiX
Strešná stierka pre opravy a utesňovanie

Dostupné balenie: 1 kg, 5 kg

Popis
Strešná stierka pre opravy
a utesňovanie

Spotreba cca. 0,9 kg/m2/mm

Doba schnutia cca. 10 hod.

Pracovná teplota
(podkladu a okolitá teplota)

od - 20 st. C do + 35 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov 

Konečná prídržnosť k betónu Minimalne 0,5 MPa

Použitie: vyplňovanie a doplňovanie úbytkov, opravy asfaltových strešných krytín (prasklín, 
nerovností, bublín, miest presakovania); je doplnkovým materiálom pri hydroizolácií stien 
základov v systéme IZOBUD (napr. pre utesňovanie všetkých inštalačných priechodov); utesňo-
vanie a lepenie oplechovania ; opravy mechanicky poškodených podkladov so skôr nanesenou 
hydroizolačnou hmotou IZOBUD B/SBS-B

Vlastnosti: vďaka špeciálnym chemickým prísadám hmotu je možné aplikovať na vlhké,
a dokonca i mokré podklady;  výstužné vlákno dovoľuje nivelovať značný pohyb podkladu; je 
možné ju používať i keď prší; môže sa  používať na polystyrén; je ľahko a rýchlo spracovateľná 
(k priamej aplikácií)

Zloženie: izolačné asfalty, prísady.

izohAn izoBud iz-X9

Epoxidobituminový náter

Dostupné balenie: 20 kg (17,5 kg + 2,5 kg)

Popis epoxidobituminový náter

Spotreba 0,3 kg/m2 pri penetrácií;
0,6 kg/m2 pri hlavnej vrstve

Pracovná teplota od +5 st. C do + 30 st. C

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev

po 24 hod.

Odolnosť voči dažďu po cca. 6 hod.

Doba schnutia cca. 6 hod.

Použitie: na penetráciu (najprv je potrebné zriediť lakovým rozpúšťadlom v pomere 3:1 farba 
: rozpúšťadlo) oceľových a betónových konštrukcií prevádzkovaných v morskej, riečnej alebo 
technickej vode a tiež v agresívnom prostredí z pohľadu korózie; pre samostatné zabezpečenie 
betónových konštrukcií  a kovových prvkov v priemysle.

Vlastnosti: farba neobsahuje  uhľové smoly a bituminové látky s benzopirénom a vytvrdzovače 
typu aromatických amínov; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k podkladu; vytvára oteru-
vzdornú vrstvu; odolnú voči poteniu kyslých alebo zásaditých médií, je vodovzdorná a odolná 
voči morskému a priemyslovému ovzdušiu. 

Zloženie: asfalt, živice, vytvrdzovač, lakové 
ozpúšťadlo

izohAn ePoXY X9

Rozpúšťadlová hrubovrstvová hydroizolácia  (KMB)

Dostupné balenie: 15 kg

Popis izolačná stierková hmota  

Spotreba 0,9-1,0 kg/m2/mm

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie  v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia 10 hod.

Použitie: vykonanie  hlavných, bezšpárových zvislých i vodorovných hydroizolácií všetkých 
druhov  bez výstužných vložiek.

Vlastnosti: nevyžaduje vyrovnávacú omietku; je odolná voči tlakovej vode (do 0.8 MPa);
vytvára vhodne tvrdú a pružnú vrstvu; je ľahko a rýchlo spracovateľná  (k priamej aplikácií)

Zloženie: asfalty modifi kované polymerami, výstužné vlákna, organické rozpúšťadla.

iz-Bi izohAn izoBud izohAn izoBud iMS (Izolačná stierka)

Popis
disperzná asfaltovokaučuková 
hmota, používaná na studeno

Spotreba
0,2 kg/m2 pri penetrácií;
0,5 km/m2/vrstva
pri strešných krytinách 

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Doba schnutia po cca 6 hod.

Použitie v systémoch izolácie striech a základov 

Prestávka medzi nanášaním
vrstiev 6 hod.

Odolnosť voči dažďu po cca 8 hod. 
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IZOHAN Katalóg výrobkov – Asfaltové hmoty

izohAn izoBud W

izohAn izoBud W

iz-WM

Jednozložková disperzná hydroizolácia typu KMB (hrubovrstvová)

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Popis
disperzná asfaltovokaučuko-
vá hmota

Spotreba 1,5 kg/m2/vrstva 1 mm

Pracovná teplota  + 50C to + 250C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia 6 hod.

Zasypanie výkopu po 3 dňoch

Odolnosť voči dažďu po 12 hod.

Použitie: vykonanie všetkých druhov hlavných, bezšpárových zvislých i vodorovných hydroizo-
lácií; lepenie tvrdých izolačných dosák z penového polystyrénu alebo tvrdej minerálnej vlny.

Vlastnosti: nevyžaduje výstužné vložky ani vyrovnávacu omietku; odolná voči tlakovej vode 
(do 0,8MPa); vytvára vhodne tvrdú a pružnú vrstvu; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej 
aplikácií); nerozpúšťa sa, vhodná na všetky minerálne podklady; veľmi elastická, kryje vrypy; 
môže sa používať na suchých a ľahko vlhkých podkladoch. 

Zloženie: vodná emulzia asfaltov, kaučukov a modifikačných prísad.

izohAn izoBud WM

iz-WKizohAn izoBud WK
Disperzná hydroizolačná lepiaca hmota

Dostupné balenie: 10 kg, 20 kg

Popis Hydroizolačná lepiaca hmota

Spotreba 0,8-1,3 kg/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Drying time ca 5 hours

Použitie: disperzná hydroizolačná lepiaca hmota pre spájanie  polystyrén/lepenka, polysty-
rén/plech, polystyrén/betón, polystyrén/polystyrén, lepenka/lepenka a tiež pre lepenie tvrdých 
dosák z minerálnej vlny.

Vlastnosti: má dokonalé lepiace vlastnosti; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k betó-
novým, plechovým, lepenkovým a iným podkladom; nerozpúšťa sa; je vodovzdorná; je ľahko 
a rýchlo spracovateľná (k priamej aplikácií), môže sa nanášať hladidlom alebo kartáčom urče-
ným pre strešné práce.

Zloženie: vodná emulzia asfaltov, kaučukov
a zušľachťujúcich prísad.

iz-WL izohAn izoBud WizohAn izoBud WL
Disperzná  asfaltovokaučuková hmota

Dostupné balenie: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Popis Disperzná asfaltovokaučuko-
vá hmota

Spotreba 0,2-1,5 kg/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +30 st. C

Ability of adhesion roofing 
felt to roofing felt 260 N

Použitie v systémoch izolácia striech a základov  

Doba schnutia 6 hod./ po 6 hod.

Použitie: lepenie tvrdých izolačných dosák z penového polystyrénu alebo minerálnej vlny, pe-
netrácia minerálnych podkladov pod hlavnú izoláciu v systéme IZOHAN IZOBUD W po zriedení 
s vodou 1:1 (voda: IZOHAN IZOBUD WL); vykonanie ľahkých hydroizolácií bez špár. 

Vlastnosti: má vynikajúce lepiace vlastnosti; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k mine-
rálnym podkladom; nerozpúšťa sa; je vodovzdorná; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej 
aplikácií), je možné ju nanášať štetcom, hladidlom alebo kartáčom určeným pre strešné práce; 
vytvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vplyvom.

Zloženie: vodná emulzia asfaltov, kaučukov
a zušľachťujúcich prísad.

iz-WM2KizohAn izoBud WM 2K
Dvojzložková hydroizolácia typu KMB (hrubovrstvová)

Dostupné balenie: 20 kg

Použitie: slúži k izolovaniu a ochrane podzemných častí budov pred vlhkosťou, pred tlakovou 
i beztlakovou vodou.

Vlastnosti: nevyžaduje výstužné vložky ani vyrovnávacu omietku; odolná voči tlakovej vode 
(do 0,8MPa); vytvára vhodne tvrdú a pružnú vrstvu; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej 
aplikácií); nerozpúšťa sa, vhodná na všetky minerálne podklady; veľmi elastická, kryje vrypy; 
môže sa používať na suchých a ľahko vlhkých podkladoch. 

Zloženie:
tekutá zložka: vodná asfaltovokaučuková emulzia,
prášok: minerálne plnidlo.

izohAn izoBud W

Popis dvojzložková disperzná 
asfaltokaučuková hmota

Spotreba 1,3 kg/m2/1 mm suchej  vrstvy

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia 6 hod.

Zasypanie výkopu po 2 dňoch

Odolnosť voči dažďu po 2 hod.
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Katalóg výrobkov

e-301

Hĺbková penetrácia

Dostupné balenie: 1 kg, 5kg

Hĺbková penetráciaPopis

0,1-0,2 kg/m2Spotreba

+5 st. C do +25 st. CPracovná teplota

4 hod.
Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev 

izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov, zatepľovacie 
systémy , podlahový systém 
a impregnáty, systémy pre 
výstavbu ciest

Použitie v systémoch

Použitie: pre penetráciu veľmi savých podkladov pred použitím lepiacich mált; zabezpečenie 
poréznych betónových podkladov a poterov pred  prašnosťou; povrchová penetrácia podkladov 
náchylných na silné pôsobenie vlhkosti pred vykonaním hlavnej hydroizolácie (v práčovňach, 
kúpeĺoch a pod); penetrácia starých minerálnych podkladov za účelom zvýšenia ich prídržnosti-
(tzv. kontaktný most); dodatok k cementovým maltám, za účelom zabezpečenia pred praskaním; 
zabezpečenia betónových povrchov pred oterom a vlhkosťou (je možné používať v miestnostiach 
s veľkou premávkou napr. vo výrobných halách, obchodoch); podklad pod akrylátové farby.

Vlastnosti: je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej aplikácií); ekologická, priaznivá pre životné 
prostredie i pre človeka; vodovzdorná; zvyšuje prídržnosť nanášaných izolácií k podkladom; oteruvz-
dorná; znižuje prašnosť betónových povrchov; znižuje tvorbu prachu.

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prísady.

izohAn eKoGrunT

izohAn eKoLeP
Akrylátové pastovité lepidlo 

Dostupné balenie: 3 kg, 10 kg

Popis Akrylátové pastovité lepidlo 

Spotreba 0,7-2,5 kg/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch
izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb 

Spracovateľnosť 30 min.

Použitie: lepenie polystyrénových dosák a dosák z minerálnej vlny na cementový a anhydritový 
poter, sádrokartónové dosky, sádrovú omietku, betón, drevo, lepenku,  bituminové vrstvy (za-
treté pieskom na horúco), lepenie keramických obkladov a dlažieb na problematické podklady 
a tiež obklad na obklad.

Vlastnosti: je ľahko spracovateľné; vodotesné; pružné, zachováva elasticitu v širokom rozsahu 
teplôt; tuhne bez zmrštenia; je mrazuvzdorné; ekologický prostriedok – neobsahuje rozpúšťadla; 
nepôsobí destrukčne na minerálnu vlnu a polystyrén; odporúča sa na podlahové vykurovanie.

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prísady.

e-302 izohAn eKo

Polotekutá izolačná fólia 

Dostupné balenie: 3 kg, 5kg, 10 kg

Popis výrobok neprepúšťa vodu 

Spotreba 0,4-0,8 kg/m2/2 vrstvy

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev 4 hod.

Použitie v systémoch izolácie, lepenie a špárovanie  
obkladov a dlažieb  

Použitie: povrchové, vrstvové, bezšpárové utesňovanie miestností s veľkou vlhkosťou (kúpe-
lňe, toalety, práčovne a pod.) pred pokládkou keramických obkladov a dlažieb; ochrana proti 
vlhkosti na veľmi nasiakavých povrchoch; vykonanie izolácií proti vlhkosti vo vnútri budov, je 
priľnavé ku všetkým stavebným materiálom ako napr.: betón, omietka, poter, mramor, sádrová 
omietka, sádrokartónové dosky.

Vlastnosti: vytvára bezšpárový povrch s vysokými izolačnými vlastnosťami; vyznačuje sa do-
brou priľnavosťou k izolovaným povrchom; je pružná a vodotesná; umožňuje odparovanie vody 
z vlhkej konštrukcie (má nízky difúzny odpor vodnej pary); je dokonalým izolačným podkladom 
pod keramické obklady a dlažby; je ekologická – neobsahuje rozpúšťadla; rýchlo schne. 

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prísady.

izohAn eKoFoLiA e-304 izohAn eKo

izohAn eKo

iz-WM2KPLuSizohAn izoBud WM 2K PLuS
Dvojzložková hydroizolácia typu KMB (hrubovrstvová) s polystyrénovým plnidlom

Dostupné balenie: 20 kg

Použitie: slúži k izolovaniu a ochrane podzemných častí budov pred vlhkosťou, pred tlakovou 
i beztlakovou vodou.

Vlastnosti: nevyžaduje výstužné vložky ani vyrovnávacu omietku; odolná voči tlakovej vode 
(do 0,8MPa); vytvára vhodne tvrdú a pružnú vrstvu; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej 
aplikácií); nerozpúšťa sa, vhodná na všetky minerálne podklady; veľmi elastická, kryje vrypy; 
môže sa používať na suchých a ľahko vlhkých podkladoch. 

Zloženie: tekutá zložka: vodná asfaltovokaučuková emulzia, polystyrénové plnidlo, prášok: 
minerálne plnidlo.

izohAn izoBud W

Popis dvojzložková disperzná 
asfaltovokaučuková hmota

Spotreba 0.8 kg/m2/1 mm suchej vrstvy

Pracovná teplota  + 5 st. C do + 25 st. C

Použitie v systémoch izolácie striech a základov

Doba schnutia 6 hod.

Spracovateľnosť 90 min.

Zasypanie výkopu po 2 dňoch

Konečná prídržnosť k betónu Minimalne 0,08 MPa
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IZOHAN Katalóg výrobkov – Asfaltové hmoty

Akrylátová stierková hmota

Dostupné balenie: 1 kg, 5kg

Popis Akrylátová stierková hmota

Spotreba v závislosti od priemeru 
špáry

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb

Doba povrchového tuhnutia cca. 24 hod.

Použitie: vyplňovanie vrypov na všetkých poréznych podkladoch ako napr. betón, sádra, 
omietky, tehly, plynobetón, prírodný kameň; špárovanie keramických a kameninových obkladov
a dlažieb; vyplňovanie dilatačných špár; vykonanie  pružného utesnenia medzi  konštrukčnými 
prvkami so šírkou do 20 mm; nie je vhodná pre trvalý kontakt s vodou.

Vlastnosti: je tvrdá a vysoko elastická; je vhodná pre vyplňovanie škár so šírkou do 20 mm,
v betónových, cementových, sádrových a drevotrieskových podkladoch; používa sa v interi-
éroch a exteriéroch budov; ľahko a rýchlo sa spracováva (k priamej aplikácií)

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prímesi

izohAn eKoSzPAChLA

e-305

e-303

IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2 skł.) 

izohAn eKo

izohAn eKo
Dvojzložková, pružná hydroizolácia

Dostupné balenie: 9 kg + 15 kg, Big kit: 15 kg + 25 kg

Popis
dvojzložková, pružná 
hydroizolácia

Spotreba 3,0-4,5 kg/m2

Pracovná teplota +8 st. C do +30 st. C

Použitie v systémoch
izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev

3-4 hod.

Použitie: izolácie  terás a balkónov (je možné na ňu priamo lepiť keramické obklady); ute-
sňovanie nízkych i vysokých budov, v interiéroch i exteriéroch, v starom i novom stavebníctve; 
utesňovanie vonkajších stien pivníc a základov náchylných na zmrštenie; utesňovanie bazénov 
(odoláva bazénovej vode); bráni vzniku sulfátových solí a tiež prenikaniu iónov chloridov; 
utesňovanie nádrží na nečistoty (odolná voči pôsobeniu kanalizačných nečistôt); utesňovanie 
nádrží na pitnú vodu; utesňovanie skládok; myčiek v autosalónoch a pod.

Vlastnosti: zadržuje proces karbonyzácie betónu; umožňuje odparovanie vody z vlhkej ko-
nštrukcie (má nízky difúzny odpor vodnej pary); odolná voči chemickým agresívnym rozto-
kom; neobsahuje rozpúšťadla; je veľmi pružná; je odolná voči ÚV žiareniu; odolná voči benzínu
a olejom; môže sa používať v interiéroch a exteriéroch budov.

Zloženie: vodná disperzia umelých hmôt, modifi kovaná
cementová zmes

Jednozložková, pružná hydroizolácia                                                                

Dostupné balenie: 15 kg

Popis
jednozložková, pevná 
hydroizolácia 

Spotreba 3,0-4,5 kg/m2

Pracovná teplota +8 st. C do +30 st. C

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev

3-4 hod.

Použitie v systémoch
izolácie, lepenie a špárovanie  
obkladov a dlažieb 

Použitie: utesňovanie vonkajších prvkov podzemných konštrukcií budov, náchylných na pôso-
benie tlakovej a beztlakovej vody v starých a nových budovách; vykonanie vodorovnej izolácie; 
vnútorné utesňovanie proti vlhkosti prenikajúcej z vonku (vaňového typu; utesňovanie nádrží; 
obnova starých, poškodených vonkajších izolácií.

Vlastnosti: zadržuje proces karbonyzácie betónu; umožňuje voľný priechod vodnej pary z vlh-
kých konštrukcií; je možné na ňu priamo lepiť keramické obklady; je odolná voči ÚV žiareniu; je 
odolná voči chemickým agresívnym roztokom, benzínu a olejom; môže sa používať v interiéroch 
a exteriéroch budov; bráni vzniku sulfátových solí a tiež v malom stupni obmedzuje prenikaniu 
iónov chloridov; odolná voči pôsobeniu vody z kanalizácie a bazénov.

Zloženie: suchá, modifi kovaná cementová zmes.

e-306izohAn  eKo 1K (ekofolia wysokociśnieniowa 1-skł.)      izohAn eKo

izohAn eKoLeP 2002
Akrylátová pastovitá lepiaca hmota 

Dostupné balenie: 10 kg

Popis Akrylátová pastovitá lepiaca 
hmota

Spotreba 0,7-2,5 kg/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Spracovateľnosť 30 min.

Použitie  v systémoch izolácie, lepenie a špárovanie  
obkladov a dlažieb 

Použitie: lepenie polystyrénových dosák s bituminovým povlakom (bráni jeho zániku vplyvom 
organických rozpúšťadiel)

Vlastnosti: je ľahko spracovateľná, nevyžaduje žiadnu predbežnú prípravu; vyznačuje sa vyso-
kou silou spájania; vodotesná; pružná, zachováva  pružnost v širokom rozsahu teplôt; mrazuvz-
dorná; ekologický prostriedok – neobsahuje rozpúšťadla; nepôsobí destrukčne na polystyrén

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prímesí

e-309 izohAn eKo
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Katalóg výrobkov

IZOHAN SZCZELNY TARAS – TESNÁ TERASA 
dvojzložková, pružná hydroizolácia teras a balkónov

Dostupné balenie: 8 kg + 24 kg

Popis
dvojzložková, pružná hydro-
izolácia na terasy a balkony

Spotreba 1,5 kg/m2/mm hr. Vrstvy

Pracovná teplota + 8 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch
izolácia, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb       

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev

cca. 3–4 hod.

 
Použitie: hydroizolácia terás a balkónov (môže sa na ňu priamo lepiť keramické obklady
a dlažby)

Vlastnosti: ideálna pod keramický obklad; je možné ju aplikovať na vlhké podklady; rýchlo je 
možné lepiť keramický obklad; neobsahuje rozpúšťadla; je pružná; odolná voči ÚV žiareniu.

Zloženie: vodná disperzia umelých hmôt, modifi kovaná cementová zmes. 

izohAn eKo

izohAn eKo

e-315

e-316IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA – TESNÁ KÚPELŇA
Polotekutá izolačná fólia 

Dostupné balenie: 1 kg, 4 kg, 10 kg

Popis
Výrobok neprepúšťa vodu, 
nanáša sa tekutý 

Spotreba 1,0-1,2 kg/m2

Pracovná teplota od +5 st.C do +25 st.C

Doba schnutia cca. 12 hod.

Použitie v systémoch
izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb      

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev

cca 4 hod.

Použitie: povrchové, povlakové, bezšpárové utesňovanie veľmi vlhkých miestností  (kúpelňe, 
toalety, práčovne, farbiarne a pod) pred lepením keramických obkladov a dlažieb; ochrana pred 
vlhkosťou na povrchoch, ktoré ľahko nasiakajú (napr. sádrokartónové dosky, sádrové omietky, 
sádrovlákninové dosky a pod.); vykonanie hydroizolácií vo vnútri budov, priľnavých ku všetkým 
minerálnych stavebným materiálom ako napr: betón, omietka, poter, sádrová omietka, sádrokar-
tónové dosky; vykonanie hydroizolácií v systémoch podlahového vykurovania.

Vlastnosti: vytvára bezšpárový povrch s vysokými izolačnými vlastnosťami; má dobrú prídržnosť 
k izolovaným povrchom; je veľmi pružná a vodotesná; je dokonalým izolačným podkladom pod 
keramické obklady a dlažby; je ekologicky nezávadna – neobsahuje rozpúšťadla; rýchlo schne.

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prímesí.

e-307

Izolačno – dekoračný náter

Dostupné balenie: 5 kg

Popis izolačno-dekoračný náter

Spotreba 0,5-0,8 kg/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb

Doba schnutia cca. 4 hod.

Použitie: vonkajší ekologický izolačno-dekoračný náter na rôzne druhy strešných krytín: asfal-
tové pásy,  betónové, hladké povrchy, keramické škrídle, eternit, pozinkovaný plech.

Vlastnosti: je vodovzdorný; odolný voči kyselinám; odolný voči reemulgácií; je pevný a mra-
zuvzdorný; je oteruvzdorný na sucho; vodoodpudivý, odolný voči mydlovej vode a drhnutiu; je 
ľahko a rýchlo spracovateľný (k priamej aplikácií); má veĺmi dobré krycie vlastnosti; je odolný 
voči  atmosferickým vplyvom; vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou k podkladu, odtrhnutie 
je možné iba pri poškodení podkladu.

Zloženie: disperzia umelých hmôt, prímesí, pigment.

izohAn eKodACh izohAn eKo

izohAn GrunT uniWerSALnY
Penetračný prostriedok

Dostupné balenie: 1 kg, 5 kg

Popis Penetračný prostriedok

Spotreba 0,1-0,2 kg/m2

Pracovná teplota +5 st. C do +25 st. C

Použitie v systémoch izolácie, lepenie a špárovanie 
obkladov a dlažieb

Prestávka medzi nanášaním 
vrstiev 1 hodina

Použitie: penetrácia silne savých podkladov pred použitím lepiacich malt; ochrana poréznych 
podkladov: omietky, betónu, poteru, aby boli menej nasiakavé; ochrana lepiacich mált, poterov, 
farieb pred príliš rýchlym schnutím; penetrácia starých minerálnych podkladov pred nanese-
ním  nových za účelom zvýšenia ich prídržností (tzv. adhézny most); zabezpečenie betónových 
povrchov pred nádmerným oterom a vlhkosťou (môže sa používať vo veľmi prevádzkovaných 
miestnosťach).

Vlastnosti: zvyšuje prídržnosť plochy, a tiež jej pružnosť a odolnosť voči vrypom; reguluje pro-
ces savosti podkladu; povrchovo spevňuje podklad; obmedzuje prašnosť betónových povrchov; 
je ekologický nezávadný, priaznivý pre životné prostredie a pre človeka.

Zloženie: dysperzia umelých hmôt, prímesí.

e-308 izohAn eKo
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VÝROBOK SYMBoL POPIS VÝROBKU SYSTÉM PRE IZOLÁCIU, LEPENIE
A ŠPÁROVANIE OBKLADOV
A DLAŽIEB

izohAn izoBud
IZOHAN IZOBUD B IZ-BB ASfAltOVOžiVičná HMOtA ∙∙ ∙
IZOHAN IZOBUD SBS-B SBS-B

ASfAltOVá renOVAčná HMOtA 
MODifiKOVAná SBS ∙∙ ∙

iZOHAn iZOBUD Br iZ-Br ASfAltOVý PenetrAčný náter ∙∙ ∙∙ ∙
iZOHAn iZOBUD SBS-Br iZ-SBSBr

ASfAltOVOžiVičný  PenetrAčný 
náter MODifiKOVAný SBS ∙∙ ∙∙ ∙

iZOHAn iZOBUD Gr IZ-BG
ASfAltOVOPOlyMerOVOžiVičná 
HMOTA ∙∙ ∙

iZOHAn iZOBUD SBS-Gr iZ – SBSBG
ASfAltOVOžiVičná HMOtA
MODifiKOVAná SBS ∙∙ ∙

iZOHAn PenetrAtOr G7 iZ-G7
rýCHlOSCHnúCi PenetrAčný 
náter MODifiKOVAný SBS ∙∙ ∙∙ ∙

iZOHAn StyrOteX IZ-ST
lePiACA HMOtA nA StUDenO, 
MODifiKOVAná SBS ∙∙ ∙∙

iZOHAn iZOBUD SBS-tiXO IZ-SBST
ASfAltOVOžiVičné lePiDlO 
MODifiKOVAné SBS ∙∙ ∙∙

iZOHAn iZOBUD Br-tiXO IZ-BT ASfAltOVOžiVičné lePiDlO ∙∙ ∙∙
iZOHAn iZOBUD r IZ-BS DeKOrAčná  iZOlAčná HMOtA ∙∙
IZOHAN IZOBUD
MASA SZPACHlOwA

IZ-BM StierKOVá HMOtA ∙ ∙∙
IZOHAN IZOBUD IMS IZ-BI

rOZPúšťADlOVá HrUBOVrStVO-
Vá HyDrOiZOláCiA  (KMB) ∙∙ ∙∙

iZOHAn ePOXy X9 iZ-X9 ePOXiDOBitUMinOVý náter ∙ ∙∙
iZOHAn iZOBUD rOOfiX iZ-rfX

Strešná StierKA Pre OPrAVy
A UteSňOVAnie ∙ ∙∙

izohAn izoBud W
DySPerMiX BADD

DiSPerZná ASfAltOVOKAUčUKOVá 
HMOtA, POUžíVAná nA StUDenO ∙∙ ∙∙

IZOHAN IZOBUD wl IZ-wl
DiSPerZná  ASfAltOVOKAUčUKO-
Vá HMOtA ∙∙ ∙ ∙∙ ∙

IZOHAN IZOBUD wK IZ-wK
DiSPerZná HyDrOiZOlAčná 
lePIACA HMOTA ∙∙ ∙∙

IZOHAN IZOBUD wM IZ-wM
JeDnOZlOžKOVá DiSPerZná 
HyDrOiZOláCiA tyPU KMB (HrUBO-
VrStVOVá)

∙∙ ∙
IZOHAN IZOBUD wM 2K IZ-wM 2K

DVOJZlOžKOVá HyDrOiZOláCiA 
tyPU KMB (HrUBOVrStVOVá) ∙∙ ∙

IZOHAN IZOBUD wM 2K PlUS IZ-wM 2K+
DVOJZlOžKOVá HyDrOiZOláCiA 
tyPU KMB (HrUBOVrStVOVá)
S POlyStyrénOVýM PlniDlOM

∙∙ ∙
izohAn eKo

iZOHAn eKOGrUnt e-301 HĺBKOVá PenetráCiA ∙∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
iZOHAn GrUnt UniWerSAlny e-308 PenetrAčný PrOStrieDOK ∙∙ ∙ ∙ ∙ ∙
IZOHAN eKOFOlIA e-304 POlOteKUtá iZOlAčná fóliA ∙∙
IZOHAN eKOleP e-302 AKrylátOVé PAStOVité lePiDlO ∙ ∙ ∙∙
IZOHAN eKOleP 2002 e-309

AKrylátOVá PAStOVitá lePiACA 
HMOTA ∙ ∙ ∙ ∙

IZOHAN eKO 1K e-306
JeDnOZlOžKOVá, PrUžná
HyDrOiZOláCiA   ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙ ∙

IZOHAN eKO 2K e-305
DVOJZlOžKOVá, PrUžná
HyDrOiZOláCiA ∙ ∙∙ ∙∙ ∙

IZOHAN eKOSZPACHlA e-303 AKrylátOVá StierKOVá HMOtA ∙ ∙ ∙∙ ∙∙
IZOHAN eKODACH e-307 DeKOrAčný náter ∙∙ ∙
iZOHAn SZCZelnA ŁAZienKA - 
teSná KúPelňA

e-Sl POlOteKUtá iZOlAčná fóliA ∙∙ ∙ ∙
iZOHAn SZCZelny tArAS
- teSná terASA

e-315
DVOJZlOžKOVá, PrUžná HyDrO-
iZOláCiA terAS A BAlKónOV ∙ ∙∙

∙ – ODPOrúčA SA     ∙ ∙  – ZVlášť SA ODPOrúčA
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Cold Adhesive SBS - modified     

Packaging: 10 kg, 20 kg

Popis
Bitumen-resinous adhesive 
SBS-modified  

Spotreba Not less than 0.5 kg/m2

Pracovná teplota from + 50C to + 250C

Ability of adhesion roofing 
felt to roofing felt

IMMiT 6/PB/251/8/2002

Application systems
Insualtion of roof
and foundations  

Doba schnutia ca 5 hours

USE: fixing polystyrene EPS panels as well as XPS ones; fixing the insulating panels, one-
side and double-side laminated with roofing felt, to mineral and bituminous substrates; 
bonding the layers of asphalt roofing felt while performing multilayer roofing insulation

PROPERTIES: SBS modified; easy and quick in use, easy to apply with float; excellent bond-
ing properties; resistant to weather conditions, low and high temperatures; extremely resist-
ant short- and long-period ageing; very good adherence to mineral substrates, roofing felt 
and plate

COMPOSITION: a mix of bitumen, solvents, fillers, SBS
and other improvers

Cold Adhesive SBS - modified     

Packaging: 10 kg, 20 kg

Description
Bitumen-resinous adhesive 
SBS-modified  

Consumption Not less than 0.5 kg/m2

Processing temperature from + 50C to + 250C

Ability of adhesion roofing 
felt to roofing felt

IMMiT 6/PB/251/8/2002

Application systems
Insualtion of roof
and foundations  

Drying time ca 5 hours

USE: fixing polystyrene EPS panels as well as XPS ones; fixing the insulating panels, one-
side and double-side laminated with roofing felt, to mineral and bituminous substrates; 
bonding the layers of asphalt roofing felt while performing multilayer roofing insulation

PROPERTIES: SBS modified; easy and quick in use, easy to apply with float; excellent bond-
ing properties; resistant to weather conditions, low and high temperatures; extremely resist-
ant short- and long-period ageing; very good adherence to mineral substrates, roofing felt 
and plate

COMPOSITION: a mix of bitumen, solvents, fillers, SBS
and other improvers
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Bitumen-resinous adhesive 
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Processing temperature from + 50C to + 250C

Ability of adhesion roofing 
felt to roofing felt

IMMiT 6/PB/251/8/2002
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Insualtion of roof
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Drying time ca 5 hours

USE: fixing polystyrene EPS panels as well as XPS ones; fixing the insulating panels, one-
side and double-side laminated with roofing felt, to mineral and bituminous substrates; 
bonding the layers of asphalt roofing felt while performing multilayer roofing insulation

PROPERTIES: SBS modified; easy and quick in use, easy to apply with float; excellent bond-
ing properties; resistant to weather conditions, low and high temperatures; extremely resist-
ant short- and long-period ageing; very good adherence to mineral substrates, roofing felt 
and plate

COMPOSITION: a mix of bitumen, solvents, fillers, SBS
and other improvers
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Processing temperature from + 50C to + 250C
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felt to roofing felt

IMMiT 6/PB/251/8/2002

Application systems
Insualtion of roof
and foundations  

Drying time ca 5 hours

USE: fixing polystyrene EPS panels as well as XPS ones; fixing the insulating panels, one-
side and double-side laminated with roofing felt, to mineral and bituminous substrates; 
bonding the layers of asphalt roofing felt while performing multilayer roofing insulation

PROPERTIES: SBS modified; easy and quick in use, easy to apply with float; excellent bond-
ing properties; resistant to weather conditions, low and high temperatures; extremely resist-
ant short- and long-period ageing; very good adherence to mineral substrates, roofing felt 
and plate

COMPOSITION: a mix of bitumen, solvents, fillers, SBS
and other improvers

izohAn renonud r-113 izohAn renoBud rr-113

izohAn renonud r-113 izohAn renoBud rr-113

izohAn renonud r-113 izohAn renoBud rr-113

izohAn renonud r-113 izohAn renoBud rr-113

Katalóg výrobkov

IZOHAN Katalóg výrobkov – Asfaltové hmoty

www.at las .com.pl     www. izohan.p l

IZOHAN
Gdynia (Poľsko), ul. Łużycka 2
Tel./fax.: (+4858) 781 45 85
mob: (+48) 782 622 970
E-mail: export@izolmat.pl

Oddelenie exportu ATLAS
ZGIERZ  (Poľsko), ul. Szczawińska 52 A
Tel. (+4842) 714 07 92
mob.: ( +48) 603 096 056
e-mail: eksport@atlas.com.pl, grazyna@atlas.com.pl

Technické poradenstvo
mob.: (+48) 722 389 024, (+48) 603 096 053
e-mail: artur.aneszko@izohan.pl, dareks@atlas.com.pl

 




