
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOMAT ST-1 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας 
από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του 
ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη 
εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο 
προϊόν. 
 
 

 

 

Εμποτισμός για τοιχοποιίες καταπονημένες από άλατα  
 

Ιδιότητες 
 
Εμποτισμός για τοιχοποιίες, που αδρανοποιεί τα 
άλατα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, μετατρέπει 
τα υδατοδιαλυτά χλωριούχα και θειικά άλατα σε 
αδιάλυτα. 

 

Πεδία εφαρμογής 
 
Χρησιμοποιείται σε αποκαταστάσεις τοιχοποιιών, 
που είναι επιβαρυμένες με άλατα, σε συνδυασμό 
με τον σοβά εξυγίανσης MARMOCRET-SP. Το 
ISOMAT ST-1 μετατρέποντας τα άλατα σε 
αδιάλυτα, εξασφαλίζει ότι αυτά δεν θα διεισδύσουν 
στον νωπό σοβά εξυγίανσης, ώστε αυτός μετά τη 
σκλήρυνσή του να παράσχει την προβλεπόμενη 
προστασία της τοιχοποιίας από την εμφάνιση 
αλάτων.  

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  υδατικό συμπύκνωμα 

Απόχρωση:  άχρωμο 

pH: 1,0 

Πυκνότητα:          1,20 kg/l 

 

Τρόπος χρήσης 
 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και 
απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.  
Απομακρύνετε τον κατεστραμμένο από άλατα 
σοβά σε απόσταση τουλάχιστον 80 cm πάνω από 
το σημείο εμφάνισης των αλάτων. Αφαιρέστε το 
υλικό αρμολόγησης της τοιχοποιίας σε βάθος έως 
2 cm, εφόσον έχει αποσαθρωθεί και καθαρίστε την 
επιφάνεια με συρματόβουρτσα. Η επιφάνεια θα 
πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. 
Εμποτίστε καλά με βούρτσα την τοιχοποιία με το 
ISOMAT ST-1 μία έως δύο φορές, αναλόγως της 
επιβάρυνσης από άλατα και της απορ-
ροφητικότητας της τοιχοποιίας. 
 
Για μία στρώση: Αραιώστε το ISOMAT ST-1 με 
νερό σε αναλογία 1:1 κατ’ όγκο. 
 
Για δύο στρώσεις: Αραιώστε το ISOMAT ST-1 με 
νερό σε αναλογία 1:2 κατ’ όγκο στην πρώτη 
στρώση και σε αναλογία 1:1 κατ’ όγκο στη 
δεύτερη. 
 

Μεταξύ των δύο στρώσεων πρέπει να μεσολαβεί 
διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών. Περίπου 24 ώρες 
μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης, 
σκουπίστε ξανά την στεγνή επιφάνεια και 
εφαρμόστε τον σοβά εξυγίανσης MARMOCRET-
SP, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο Τεχνικό 
Φυλλάδιο. 

 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 0,4-0,5 kg/m2 για δύο στρώσεις. 

 

Συσκευασία 
 
Δοχεία 1, 5, 20 kg. 

  

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση  
 
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθη-
κευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε 
θερμοκρασίες μεταξύ +5οC και +35οC. Προστατέ-
ψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 

 

Παρατήρηση 
 
 Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 

και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 
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