
         
 

Техническа характеристика 

ISOMAT AG 80-2K  

Прозрачен лак за защита на повърхностите от замърсявания 
с графити  
 
 

Описание 
 
ISOMAT AG 80-2K е прозрачен, 
двукомпонентен, полиуретанов лак, който 
се използва за защита на повърхностите от 
замърсявания от графити и атмосферни 
влияния. Образува мембрана, която не 
позволява графитите (спрей, маркери) да 
проникнат в основата, като по този начин, в 
последствие се почистват много лесно. 
Освен това, образуваната мембраната е 
хидроизолационна, като не се влияе от UV 
лъчи, не пожълтява и притежава много 
добри механични и химични устойчивости. 
Притежава отлични устойчивости  на 
стареене и атмосферни влияния.  
 

Области на приложение 
 

ISOMAT AG 80-2K се полага върху 
повърхности от бетон, мазилки, камъни, 
метал, мрамор, дърво и т.н., за защита от 
замърсяване от графити и околната среда. 
Също така позволява лесно премахване на 
постери и плакати.   
Особено подходяща за полагане върху 
фасади, статуи, паметници, метални 
табели и т.н.  
                                                               

Технически характеристики 
 
1. Свойства на продукта в течна форма 

Вид:  двукомпонентна,  
 полиуретанова смола 

Цвят:  прозрачен, гланц 

Плътност (A+B): 1,00 kg/l 

Вискозитет 200 mPa·sec   
                                     (при +23 ºC) 

Съотношение на  
смесване  (A:B): 100:30 по маса 
 
Живот на сместа: 1,5 h (при +23ºC) 

 

 

2. Свойства на готовата мембрана 

Якост на опън:              38 N/mm2                    
(ASTM D412) 

Водонепропускливост:   5 atm                        
(DIN 1048-5) 

Капилярна водна абсорбция: 0,02 kg/m2·h0,5 
(ΕΝ 1062-3) 

Адхезия към бетон:      2,9 Ν/mm2 
(EN 1542)   

Устойчивост на изкуствено 
състаряване:                 Отговаря (без  
(EN 1062-11,                  мехури, пукнатини 
след 2000h)                   или разпадане)  
                                            

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 

Основат трябва да е суха и чиста, без прах, 
стари петна и т.н. Повърхности вече 
замърсени с графити, трябва да се 
почистят с топла вода под налягане или с 
специален почистващ препарат ISOMAT 
GRAFFITI REMOVER. 
 
2. Полагане 

Компонентите A (смола) и B (втвърдител) 
са пакетирани в две отделни опаковки, в 
точно определено съотношение по маса.  
Цялото количество на компонент B се 
добавя към компонент A. Смесването на 
двата компонента се извършва за около 2-
3 минути чрез нискооборотен миксер (300 
обр/мин). Особено важно е сместа да се 
разбърка добре в близост до стените и 
дъното на опаковката, за да се постигне 
равномерно разпределяне на втвърдителя. 
Препоръчва се, след смесване, готовата 
смес да се остави за няколко минути, за да 
може затвореният при разбъркването 
въздух да се отдели. 
 
 
  
 



 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 
 
 
 
ISOMAT AG 80-2K се полага чрез ролер, 
четка, или пръскане, на два слоя. Вторият 
слой се нанася в рамките на 24 часа след 
първият, в зависимост от атмосферните 
условия.  
 

Инструментите се почистват със 
специален разтворител SM-16, докато  
ISOMAT AG 80-2K не е засъхнал.  
 
Повърхностите обработени с ISOMAT AG 
80-2K се почистват много лесно с 
специален почистващ препарат ISOMAT 
GRAFFITI REMOVER.  
 
Внимание: ISOMAT AG 80-2K придобива 
антиграфитните си свойства в рамките на 7 
дни след полагане, това е и времето което 
е необходимо да се втвърди напълно. В 
случай че повърхността покрита с ISOMAT 
AG 80-2K е зацапана с графити, преди 
пълното втвърдяване на материала, тя 
трябва да се почисти след като са 
изминали 7 дни от нанасянето на ISOMAT 
AG 80-2K. Употребата на силни 
почистващи елементи, преди пълното 
втвърдяване на материала, може да 
повлияе на свойствата му или да промени 
външният му вид.  
 

Разход  
 
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост 
от поглъщаемоста на основата.  
 

Опаковка 
 
1 kg и 5 kg опаковки. 
 

Срок на годност/Съхранение 
 

Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места 
защитени от влага и директна слънчева  

 
 
 
 
светлина. Препоръчителна температура на 
съхранение +5°C и +35°C. 
 
Компонент В трябва да се съхранява 
херметически затворен в оригиналната си 
опаковка, тъй като може да се 
полимеризира при контакт с въздуха.  
 

Забележки 
 

 Влажни основи трябва да изсъхнат 
напълно, преди полагане на ISOMAT AG 
80-2K.  
 Температурата по време на полагане и 
втвърдяване на материала трябва да е 
между +8ºC и +35ºC. 
  Влажността на основата трябва да е   
<4% и влажността на въздуха <65%. 
Висока влажност на въздуха може да 
повлияе на полимеризацията на ISOMAT 
AG 80-2K.  
 Ако в рамките на 48 часа след полагане 
на материала има вероятност от валежи 
или се очаква температурата на въздуха да 
е под +8ºC, използването на продукта 
трябва да се отложи.   

 
Летливи органични съединения 

(VOCs) 
 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт 
подкатегория  j, тип SB е 500g/l (2010) за 
готов за употреба продукт. 
Готовия за употреба продукт ISOMAT AG 
80  съдържа max <500 g/l VOC. 
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DoP No.: ISOMAT AG 80-2K / 1842-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2    

Artificial weathering: Passes 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ  
СОФИЯ 1247, с. Доброславци 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www. isomat .bg   e -mai l :  in fo@isomat.bg  

 


