
 

 
 
 
Техническа Характеристика 

ISOMAT-SILICONE 

Висококачествена силиконова боя за външна употреба
 
 

Описание 
 
Висококачествена боя от ново поколение 
на основата на силиконови и акрилни 
смоли, за външна употреба. ISOMAT 
SILICONE се характеризира с 
изключително силно водоотблъскване, 
голямо покритие и устойчивост на 
атмосферни влияния. Превъзхожда 
обикновените акрилни бой, тъй като 
хидроизолира и защитава повърхностите 
от поява на мухъл, като същевременно 
притежава максимална 
паропропускливост.  За зони с висока 
влажност и повърхности подложени сурови 
атмосферни условия. Препоръчва се за 
употреба при възстановяване на 
исторически или традиционни сгради.  
Притежава силна адхезия към всички 
видове стари или нови основи, като 
мазилка, бетон, дърво и т.н., както и 
отлична обработваемост и бързо 
изсъхване.  Образува матирана крайна 
повърхност. 
 

Области на приложение 
 
ISOMAT-SILICONE се използва за 
вътрешно или външно приложение, върху 
стари или нови основи, върху повърхности 
от бетон, мазилка, тухли, гипсокартон, 
азбестоцимент, дърво и т.н.  
 

Технически характеристики 
 
Цветове:                 бял и 180 избрани по      

каталог   
(ISOMAT COLOR 
SYSTEM) 

Вид:                   силиконова боя 

Плътност: 1,45 kg/l 

pH: 8-9 при +230C 

 

 
 

Непрозрачност: min 97 % 

Белота: min 85 %  

Абсорбция на капилярна                                       
влага:            0,03 kg/m2h0,5  

Адхезия:  2,0 N/mm2                        
 

Вискозитет (Poise):  16-18 

Време за изсъхване: 1 h (на допир) 

Отразяване на слънчева светлина (SR):   
88% 
(ASTM E903-96) 
 
Разсейване на инфрачервена светлина: 
0,87 
(ASTM C1371-04a) 
 
Индекс на отразяване на слънчева 
светлина (SRI): 111 
(ASTM E1980-0) 

Следващ слой: след 16 h 

Почистване на инструментите: 
Преди почистване се премахва възможно 
най-много боя от инструментите. 
Инструментите се почистват с вода и 
почистващ препарат, незабавно след 
употреба. 
 

Указания за употреба 
 

1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е здрава, суха и чиста, 
без прах и други замърсявания. 
 Съществуващи пукнатини или фуги 

върху основата, трябва да се запълнят 
с запечатващ мастик ISOMASTIC-A. 

 Несъвършенства върху бетоновата 
повърхност трябва да се коригират с 
полимерна циментова смес  
DUROCRET, а при открити бетонови  



         
 

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  

 

 

 

 

 

повърхности с  полимерна шпакловка  
PLANFIX или PLANFIX-FINE.  

 Корекции и поправки по мазилки се 
извършват с UNICRET или UNICRET-
FAST.  

Преди полагане на боята повърхността се 
грундира с силиконов акрилен грунд на 
водна основа  PRIMER ACRYL разреден с 
вода до 50% или с акрилен грунд с 
разтворители PRIMER ACRYL-S разреден 
до 100% с SM-18, или обикновен  

разредител. Тези грундове също така се 
използват за заздравяване на нестабилни 
или рушащи се основи.  
 
2. Полагане 
Преди употреба  боята се разбърква 
цялостно. ISOMAT-SILICONE се полага 
неразреден или разреден до 5-10% с чиста 
вода. Полага се на два слоя с четка, ролер 
или безвъздушно пръскане.  
Вторият слой се полага след като първият 
е изсъхнал напълно. 
Температурата по време на полагане и 
изсъхване трябва да е между +10οC и 
+35oC  
 

Покритие 
 
ISOMAT-SILICONE покрива 12 m2/l за слой, 
при предварително подготвени основи. 
 

Опаковка 
 
ISOMAT- се предлага в опаковки от 3 lit и 
10 lit. 

 
Срок на годност - Съхранение 

 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в  
неразпечатани опаковки при температури 
+5oC и +35oC, на места защитени от пряка 
слънчева светлина и ниски температури.  
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт 
подкатегория c, тип WB е 40g/l (2010)  
Готовия за употреба ISOMAT-SILICONE 
съдържа max <40 g/l VOC. 
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2032-CPR-10.11A 

DoP No.: ISOMAT SILICONE / 1424-03 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

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

0.5
 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm
2
 

Artificial weathering: Passes 

Dangerous substances comply with 5.3 
 

Reaction to fire: F 
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