
         
 

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 ST-1 

 

 

Импрегнатор за увредени от соли зидарии  
 
 
 

Описание 
 
Импрегнатор за зидарии, деактивиращ 
солите. Поради  състава си ISOMAT ST-1 
трансформира водоразтворимите соли 
(хлориди и сулфати) в неразтворими.  
 

Области на приложение 
 
Използва се за възстановяване на 
увредени от соли зидарии, в комбинация с 
възстановяваща мазилка MARMOCRET-
SP. ISOMAT ST-1 преобразува 
водоразтворимите соли в неразтворими и 
по този начин предотваратява нахлуването 
на леко разтворими соли във все още  
мокрите, не достатъчно хидрофобни 
мазилки за въстановяване.  По този начин, 
мазилките за въстановяване, осигуряват 
необходимата защита от соли на 
зидариите.  
 

Технически характеристики 
 
Вид:     воден разтвор 

Цвят:  безцветен  

pH: 1,0 

Плътност:          1,20 kg/lit 

 

Указания за употреба 
 
Основата трябва да е чиста, без прах, 
нестабилни частици и т.н.  
Премахва се увредената и разрушена 
мазилка, поне на 80 см около засегнатите 
зони. Фугите на зидариията се остъргват 
поне на 2 cm дълбочина. Повърхноста се 
почиства цялостно с телена четка. Зоните 
които ще се обработват трябва да са чисти 
и сухи.   
 
 
 

ISOMAT ST-1 се нанася върху откритата 
зидария на един или два слоя в зависимост 
от степента на увреждане и 
поглъщаемоста на зидарията  
 
Един слой: ISOMAT ST-1: вода = 1:1 по 
обем. 
  
Два слоя: 1ви слой ISOMAT ST-1 : вода = 
1:2 по обем, 2ри  слой ISOMAT ST-1 : вода = 
1:1 по обем.  
Между двата слоя трябва да се изчака 
поне два часа. Приблизително 24 часа 
след последния слой, се полага 
възстановяващата мазилка MARMOCRET-
SP, както е описано в съответната 
Техническа Характеристика  
 

Разход 
 
Принлизително 0,4-0,5 kg за два слоя  
 

Опаковка 
 
ISOMAT ST-1 се предлага в пластмасови 
опаковки от  1 kg, 5 kg, 20 kg. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 18 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
оригиналните, неразпечатъни опаковки, 
при температури между +5OC и +35OC, на 
места защитени от директна слънчева 
светлина и измръзване.  
 

Забележка 
 
• Консултирайте се със съветите за 
безопасност и предпазни мерки, написани 
върху опаковката.  
 
 
 
 


