
         
 

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. 

 

 

Техническа характеристика 

ISOMAC 

 

 

Битумен мастик 
 
 

Описание 
 
Запечатващ, битумен мастик с отлична 
адхезия и висока еластичност, дори и при 
много ниски температури. 
  

Области на приложение 

 
Използва се запечатване на фуги върху 
вертикални и хоризонтални повърхности, за 
запечатване/обработка на малки пукнатини, 
за обработка на трудно достъпни места при 
полагане на битумни мембрани (улуци, фуги, 
парапети и т.н), както и за поправка на 
битумни покрития.  
     

Технически характеристики 
 
Вид: вискозен, леплив 

Цвят: черен 

Специфична маса: 1,40 kg/l 

Дестилирано вещество: 80-85% 

Почистване на инструменти: 
Инструментите се почистват с бензин или 
разредител, непосредствено след работа. 
 

Указания за употреба 
 
ISOMAC е готов за употреба и се полага с 
мистрия в студен вид. При запълване на 
дълги хоризонтални фуги може да се 
разреди с бензин и да се инжектира 
директно от опаковката. 
Мастика започва да се втвърдява след 24 
часа. Загуби от обема, дължащи се на 
изпаряване на разредителя, се запълват 
със същия материал на следващия ден 
след първоначалното полагане.      
 
 
 
 
 

Разход 
 
1,2-1,3 kg/l. 
 

Опаковка 
 
ISOMAC се предлага в опаковки от 5 kg и 
20 kg.  
  

Срок на годност - Съхранение 
 

Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на хладни, сухи  и 
защитени от ниски температури места. 
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на  VOC за продукт от 
подкатегория g, тип SB е 350 g/l (2010) за 
готов за употреба продукт. 
 Готовия за употреба продукт ISOMAC 
съдържа max <350 g/l VOC. 
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