
P oužitie: údržba a renovácia  lepenkových
strešných krytín 

V lastnosti: regeneruje a chráni strešné lepenky; vytvára izoláciu 
odolnou voči atmosferickým vplyvom; zachováva svoje vlastnosti
v nízkych i vysokých teplotách; je ľahko a rýchlo spracovateľná
(k priamej aplikácií), doba schnutia je cca 24 hod. Môže sa nanášať 
štetcom alebo pokrývačskou štetkou.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, plnidiel.

Balenie: 10 kg, 20 kg

IZOHAN IZOBUD SBS-B
asfaltová renovačná hmota modifi kovaná SBS 

P oužitie: údržba a renovácia lepenkových
strešných krytín

V lastnosti: je vodovzdorná; ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej 
aplikácií), doba schnutia je cca 24 hod., môže sa nanášať štetcom 
alebo pokrývačskou štetkou; dokonale penetruje do hĺbky izolovaných 
povrchoch; vytvára izoláciu odolnú voči atmosferickým vplyvom; 
regeneruje a chráni strešné lepenky. 

Zloženie: zmes asfaltov, rozpú-
šťadiel, plnidiel a zušľachťujúcich 
prísad.

Balenie: 10 l, 20 l

IZOHAN IZOBUD B
asfaltovoživičná hmota

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

V lastnosti: je vodovzdorný; je ľahko a rýchlo spracovateľný
(k priamej aplikácií); doba schnutia je max. 12 hod., môže sa nanášať 
štetcom alebo pokrývačskou štetkou; 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, rozpú-
šťadiel, plnidiel a zušľachťujúcich 
prísad. 

Balenie: 10 l, 20 l.

IZOHAN IZOBUD Br
asfaltový penetračný náter

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

V lastnosti: nevyžaduje výstužné vložky ani vyrovnávaciu
omietku; odolná voči tlakovej vode (do 0,8 MPa); vytvára vhodne 
tvrdú a pružnú vrstvu; je ľahko a rýchlo spracovateľná (k priamej 
aplikácií); nerozpúšťa sa, doba schnutia je 6 hod., vhodná na všetky 
minerálne podklady; veľmi elastická, kryje vrypy; môže sa používať 
na suchých a ľahko vlhkých podkladoch.

Z loženie: tekutá zložka: vodná as-
faltovokaučuková emulzia, prášok: 
minerálne plnidlo.

Balenie: 20 kg

IZOHAN IZOBUD WM 2K
dvojzložková hydroizolácia typu KMB (hrubovrstvová)

P oužitie: utesňovanie vonkajších prvkov podzemných konštruk-
cií budov, náchylných na pôsobenie tlakovej a beztlakovej vody
v starých a nových budovách; vykonanie vodorovnej izolácie; vnútorné 
utesňovanie proti vlhkosti prenikajúcej z vonku (vaňového typu; utes-
ňovanie nádrží; obnova starých, poškodených vonkajších izolácií.

V lastnosti: zadržuje proces karbonyzácie betónu; umožňuje voľný 
priechod vodnej pary z vlhkých konštrukcií; je možné na ňu priamo 
lepiť keramické obklady; je odolná voči ÚV 
žiareniu; je odolná voči chemickým agresív-
nym roztokom, benzínu a olejom; môže sa 
používať v interiéroch a exteriéroch budov; 
bráni vzniku sulfátových solí a tiež v malom 
stupni obmedzuje prenikaniu iónov chlori-
dov; odolná voči pôsobeniu vody z kanali-
zácie a bazénov.

Z loženie: suchá, modifi kovaná cementová 
zmes.

Balenie: 15 kg

IZOHAN  EKO 1K
jednozložková, pružná hydroizolácia

IZOHAN IZOBUD SBS-Br
asfaltový penetračný náter modifi kovaný SBS 

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

V lastnosti: 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), doba schnutia
je max. 2 hod., môže sa nanášať 
štetcom alebo pokrývačskou štetkou.

Zloženie: zmes asfaltov, rozpúšťa-
diel, plnidiel a zušľachťujúcich prísad. 

Balenie: 10 kg, 20 kg

P oužitie: na penetráciu povrchov pod asfaltové, asfaltopolymérové, 
natavované a samolepiace pásy; zvlášť vhodný pre penetráciu pod-
kladov pod  modifi kované pásy; pri nanesení niekoľkých vrstiev slúži 
tiež ako  hydroizolácia; 

V lastnosti: modifi kovaný SBS; rýchloschnúci; má dokonalé pene-
tračné schopnosti, preniká do hĺbky izolovaných povrchov; zabezpe-
čuje betóny pred vlhkosťou a koróziou;
vyznačuje sa veľmi dobrou prídržnosťou
k minerálnym podkladom;
je ľahko a rýchlo spracovateľný
(k priamej aplikácií), doba schnutia je 
max. 30 minút, môže sa nanášať štetcom 
alebo pokrývačskou štetkou.

Z loženie: zmes asfaltov, rozpúšťadiel, 
plnidiel a zušľachťujúcich prísad

Balenie: 5 l, 20 l.

IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
rýchloschnúci penetračný náter modifi kovaný SBS 

P oužitie: izolácie  terás a balkónov (je možné na ňu priamo lepiť ke-
ramické obklady); utesňovanie 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 preni-
kaniu iónov chloridov; utesňovanie nádrží na nečistoty (odolná voči 
pôsobeniu kanalizačných nečistôt); utesňovanie nádrží na pitnú vodu; 
utesňovanie skládok; myčiek v autosalónoch a pod.

V lastnosti: zadržuje proces karbonyzácie betónu; umožňuje od-
parovanie vody z vlhkej konštrukcie (má nízky difúzny odpor vodnej 
pary); odolná voči chemickým agresívnym 
roztokom; neobsahuje rozpúšťadla; je veľmi 
pružná; je odolná voči ÚV žiareniu; odolná 
voči benzínu a olejom; môže sa používať
v interiéroch a exteriéroch budov.

Z loženie: vodná disperzia umelých hmôt, 
modifi kovaná cementová zmes

B alenie: malá sada: 9 kg + 15 kg, veľká 
sada: 15 kg + 25 kg

IZOHAN EKO 2K
dvojzložková, pružná hydroizolácia 

PRODUKTY PRE IZOLÁCIU STRECHY, TERASY A ZÁKLADOV VÁŠHO DOMU
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ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

www.izolmat.pl 

Výrobky Izolmat Rozmery role 
(m)

Hrúbka
(mm) Druh posypu Nosná vložka Druh asfaltu

ohybnosť (°C) Stekavosť (°C
Pevnosť v ťahu – 
pozdĺžne/priečne 

(N/50 mm)

Ťažnosť –
pozdĺžne/priečne

(%)

Záruka
na materiál

(roky)

I.     VrChNé NataVIteľNé PáSy
jesenný hnedý                          polyesterová

oceľový polyesterová zpevnená skleneným vláknom
antracitový polyesterová

oceľ., červ., zel. polyesterová
oceľový polyesterová
oceľový polyesterová

 oceľový polyesterová
oceľový polyesterová

oceľ., čer., zel., hnedý              sklenená rohož
oceľový polyesterová
oceľový polyesterová

šedý sklenená rohož  oxidovaný, 0
oceľový sklenená rohož  oxidovaný, 0

II.    PodkladNé NataVIteľNé PáSy

jemnozrný polyesterová
jemnozrný sklenená tkanina                                    
jemnozrný polyesterová
vláknina sklenená tkanina 
vláknina sklenená tkanina                                   

jemnozrný polyesterová
jemnozrný sklenená rohož
jemnozrný polyesterová
jemnozrný polyesterová
jemnozrný sklenená tkanina
jemnozrný sklenená tkanina oxidovaný, 0
jemnozrný sklenená rohož oxidovaný, 0
jemnozrný sklenená rohož oxidovaný, 0

III.   ŠPeCIálNe PáSy
oceľový  polyesterová zpevnená skleneným vláknom         

fólia sklenená tkanina
hrubozrný polyesterová
hrubozrný polyesterová

fólia PE fólie
fólia sklenené vlákno +AL fólie 

jemnozrný polyesterová
fólia sklenená rohož oxidovaný, 0

IV.    klaSICké PáSy
šedý lepenka oxidovaný, 0

jemnozrný lepenka oxidovaný, 0
- lepenka oxidovaný, 0

šedý sklenená rohož oxidovaný, 0
jemnozrný sklenená rohož oxidovaný, 0
jemnozrný sklenená rohož oxidovaný, 0
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