
 
Műszaki adatlap 

ISOMAT ST-1 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain 

alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára 

vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős 

azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi 

kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. 

 
 

Salétromos falak impregnálására  
 

Leírás 
 
Salétromos falak impregnálására. Inaktiválja a 
sókat. Speciális szerkezetének köszönhetően 
az ISOMAT ST-1 a vízben oldható 
vegyületeket (kloridokat, szulfátokat) vízben 
oldhatatlanná alakítja.   
 

Alkalmazási terület 
 
A MARMOCRET-SP renováló vakolattal 
együtt kiválóan alkalmazható a salétromos 
falak felújítására. 
Az ISOMAT ST-1 a vízben oldódó sókat 
oldhatatlanná alakítja, megakadályozva ezzel, 
hogy azok behatoljanak a még nedves 
renováló vakolatba. 
Ezért, száradás után, a renováló vakolat 
biztosítja a falazatnak a megfelelő védelmet a 
sóval szemben, 
 

Műszaki adatok 
 
Anyag:     Vizes oldat 

Szín:   színtelen 

pH:  1,0 

Sűrűség:           1,20 kg/l 
 

Felhasználási javaslat 
 
A felületnek szilárdnak, szennyeződésektől és 
laza részektől mentesnek kell lennie. 
Távolítsa el a szennyezett és sérült vakolatot 
a problémás hely kb 80 cm-es környezetében. 
Távolítsa el a fugát min 2 cm-es mélységig. 
Ezt követően söpörje le a felületet egy fém 
kefével. A kezelendő felületnek száraznak és 
tisztának kell lennie. 
Kenje fel ecsettel az ISOMAT ST-1 
impregnálót a felületre egy vagy két rétegben, 
függően a sókárosodástól és a fal 
abszorbitásától. 
 
 
 
 

Egy réteg esetén: 
ISOMAT ST-1: víz = 1:1  
 
Két réteg esetén: 

 Első réteg: ISOMAT ST-1:víz = 1:2          

 Második réteg: ISOMAT ST-1:víz = 1:1          
 
Az első réteg után min. 2 órát várjon a 
második réteg felkenésével és kb. 24 óra után 
alkalmazható a MARMOCRET-SP renováló 
vakolat. (Lásd: vonatkozó műszaki adatlap) 
 

Anyagszükséglet 
 
Kb 0,4-0,5 kg/m2 a két réteghez 
 

Csomagolás 
 
Az ISOMAT ST-1 1 kg-os műanyag flakonban, 
5 kg-os ill. 20 kg-os műanyag kannában 
kapható. 
 

Tárolás  
  
A gyártástól számított 18 hónap, ha eredeti, 
bontatlan csomagolásban tárolják +5°C és 
+35°C közötti hőmérsékleten. Óvja a 
közvetlen napfénytől és fagytól. 
  

Megjegyzés 
 
Használat előtt olvassa el a csomagoláson 
szereplő biztonsági előírásokat. 
 
 
 
 
 
 
 


