Fişă Tehnică

ISOMAT AG 80 – 2K
Lac transparent pentru protejarea suprafeţelor împotriva
fenomenului graffiti
Aderenţă la beton:
(EN 1542)

Proprietăţi
Nu schimbă aspectul suprafeţelor şi permite
curăţarea uşoară a acestora. Conferă rezistenţă
mare în timp şi la acţiunile climatice.
ISOMAT AG 80-2K este un lac poliuretanic
transparent, bicomponent, recomandat pentru
protejarea suprafeţelor împotriva fenomenului
graffiti şi poluanţilor din mediu. Formează o
membrană care împiedică pătrunderea în suport
a vopselelor tip graffiti, precum spray-uri şi
markere, şi permite curăţarea uşoară a acestora.
Membrana formată este şi etanşă, insensibilă la
radiaţiile ultraviolete, nu se îngălbeneşte şi are
rezistenţe chimice şi mecanice foarte bune.
Conferă rezistenţă mare în timp şi la acţiunile
atmosferice.

Domenii de aplicare
ISOMAT AG 80-2K se aplică pe suprafeţe de
beton, tencuială, piatră, metal, marmură, lemn etc.,
pentru protejarea acestora împotriva fenomenului
graffiti sau poluanţilor din mediu. De asemenea,
uşurează dezlipirea afişelor de pe acestea.
Este indicată pentru faţadele clădirilor, statui,
monumente, panouri de metal, etc.

Caracteristici tehnice
1. Proprietăţile produsului în formă fluidă
Formă:

răşină poliuretanică
bicomponentă

Culoare:

transparentă, lucioasă

Densitate (Α+Β):

1,00 kg/l

Vâscozitate:

200 mPa·sec (la +23ºC)

Proporţie de amestec (Α:Β): 100:30, la greutate
Durata de viaţă a amestecului: 1,5 h (la+23ºC)
2. Proprietăţile membranei
Rezistenţă la întindere:
(ASTM D412)

38 N/mm

Etanşeitate:
(DIN 1048-5)

5 atm

Absorbţie
capilară de apă:
(ΕΝ 1062-3)

2

2

0,02 kg/m ·h

0,5

Îmbătrânire artificială:
(ΕΝ 1062-11,
după 2000 ore)

2,9 Ν/mm

2

Rezistă (nu apar umflături,
fisuri sau dezlipiri)

Mod de utilizare
1. Pregătirea suportului
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de praf,
grăsimi, poluanţi vechi etc.
Curăţarea suprafeţei afectate de graffiti se face cu
apă caldă sub presiune, dar şi cu agentul special
de curăţare ISOMAT GRAFFITI REMOVER.
2. Aplicarea
Componenții Α (răşină) şi Β (întăritor) sunt
ambalați în recipiente în proporţia de amestec
prestabilită. Componentul Β se adaugă integral în
componentul A. Amestecul celor doi componenți
se efectuează timp de circa 2-3 minute cu un
malaxor cu turaţie redusă (300 rotaţii/minut). Este
important ca amestecul să se efectueze şi pe
pereţii şi pe fundul recipientului, pentru o
repartizare uniformă a întăritorului. Se recomandă
ca amestecul obţinut să fie lăsat câteva minute
înaintea aplicării, pentru eliminarea bulelor de aer.
ISOMAT AG 80-2K se aplică în două straturi, cu
trafaletul, cu bidineaua sau prin pulverizare.
Stratul al doilea urmează la 24 de ore după
primul, în funcţie de condiţiile atmosferice.
Uneltele vor fi curăţate cu solventul special SM-16,
cât timp ISOMAT AG 80-2K este încă proaspăt.
Curăţarea
suprafeţei
acoperite
cu
ISOMAT AG 80-2K se face uşor cu agentul
special
de
curăţare
ISOMAT
GRAFFITI
REMOVER.
Atenţie: ISOMAT AG 80-2K atinge proprietățile
sale anti-graffiti în termen de 7 zile de la aplicarea
sa, acesta fiind timpul necesar în care materialul
s-a maturat deplin. În cazul în care suprafaţa pe
care s-a aplicat ISOMAT AG 80-2K va fi vopsită cu
graffiti înaintea maturării depline a peliculei, se
recomandă să fie curăţată după trecerea a 7 zile
de la aplicarea ISOMAT AG 80-2K. Utilizarea unor
agenţi de curăţare puternici înaintea maturării

membranei poate afecta luciul şi poate afecta
proprietăţile acesteia.

Consum
2

70-120 g/m per strat, în funcţie de absorbanţa
suportului.

Ambalaj

Compuşi organici volatili (COV)
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II,
tabel A), conţinutul maxim admis de COV pentru
subcategoria de produse j, tipul SBS, este de 500g/l
(2010) pentru produsul gata preparat.
Produsul ISOMAT AG 80 -2K gata preparat are un
conţinut maxim de COV de 500g/l.

Recipiente de 1 kg şi 5 kg.

Timp de viaţă – Depozitare
24 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial
sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi radiaţie
solară. Temperatura recomandată pentru depozitare
de la +5°C până la +35°C.
Componentul B se recomandă să fie păstrat sigilat
ermetic, în ambalajul iniţial, pentru că în contact cu
umezeala din atmosferă poate polimeriza.

Observaţii






Suprafeţele cu umede trebuie să fie perfect
uscate înaintea aplicării ISOMAT AG 80-2K.
Temperatura pe timpul aplicării şi uscării
materialului trebuie să fie între +8ºC şi +35ºC.
Umezeala suportului trebuie să fie <4% iar
umiditatea atmosferică <65%. O umiditate
atmosferică poate influenţa polimerizarea
ISOMAT AG 80-2K.
Dacă sunt aşteptate temperaturi <+8ºC sau
dacă există posibilitatea unei ploi în
următoarele 48 de ore, aplicarea va fi
amânată.

ISOMAT S.A.
PRODUSE CHIMICE ŞI MORTARE PENTRU CONSTRUCŢII
Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios
C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03
Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11
Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu
Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-dezvoltare al companiei,
ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile
din momentul utilizării lor sunt în afara controlului companiei noastre. Din acest motiv, este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul
este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta fişă tehnică anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

