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ISOCURE-SB 

 
 
 

Акрилно запечатващо и антисъсъхващо покритие за бетон 
 
 

Описание 
 
Полимерна емулсия с акрилни смоли на 
база разтворители за защита на пресни 
бетонови повърхности от бързо изпаряване 
на направната вода.  Също така защитава 
нови или стари бетонови повърхности. 
Притежава следните характеристики: 
 

 Значително намалява загубата на вода 
и задържа подходящата влажност за 
узряване на бетона. 

 Ефективно втвърдяване и запечатване 
на бетоновите повърхности.  

 Висока износоустойчивост. 

 Отлична адхезия към стари и нови 
бетони. 

 Водоотблъскване и защита от 
проникване на вода. 

 Намалява появата на пукнатини от 
свиванепо време на втвърдяване на 
бетона.  

 Предпазва от поява на микропукнатини. 

 Защитава бетона от разпрашаване след 
втвърдяване.  

 Съвместим с повърхностни втвърдители 
като EXTRA-TOP. 

 Подходящ за вътрешна и външна 
употреба.  

 Лесно полагане чрез пръскане или 
ролер. 

 
Класифицира се като композитна настилка, 
категория SR-B2,0-AR0,5, според ΕΝ 13813. 
ISOCURE-SB отговаря на изискванията за 
течна, мембрано-образуваща, 
втвърдяваща бетона, смес според ASTM C 
309-1, type 1, class B, отговаряща на 
максимална загуба на вода за 72 от ≤0,55 
kg/m2 (ASTM C 156). Според тестовите 
изпитвания на Датският Технологичен 
институт, индикативната загуба на вода  на 
ISOCURE-SB е 0,46 kg/m2 (Certificate No.: 
790141). 
 
 
 

Области на приложение 
 
ISOCURE-SB се използвакато покритие на 
пресен бетон, защитаващо от бързо 
изпаряване на направната вода, както и 
като повърхностен втвърдител на 
съществуващи, рушащи се подове и 
повърхности, за подобряване на тяхната 
износоустойчивост. 
 
Особено подходящ за полагане върху 
големи открити бетонови повърхности, като 
индустриални подове, паркинги, бетонови 
плочи и т.н. Също така, е подходящ и за 
полагане върху вертикални повърхности 
 

Технически характеристики 
 
Вид:   акрилни смоли на база      
    разтворители 

Цвят:  прозрачен 

Плътност:           0,9  0,03 kg/l 

Съдържание на  
твърдо вещество:   22% (по маса) 

Якост на адхезия:    ≥ 2 N/mm2 
                                  (разрушаване на 
 бетона) 

Износоустойчивост 
(EN 13892-4, BCA):  ≤ 50 μm, AR0,5 
 

Проходимост:           след поне 1 час при  
 23 ± 2ºC 
 и влажност 50 ± 5% 
 

Следващ слой:        след 25 min при +20ºC 
 (температура на 
 основата)  
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Пресен бетон: 
ISOCURE-SΒ се полага върху пресният 
бетон, веднага след заглаждането на 
повърхността.  
 



 

 

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. 

 

 

 
Втвърден бетон: 
Повърхността която ще се обработва 
трябва да е: 

 суха и здрава; 

 почистена от замърсявания които могат 
да влошат адхезията, като прах 
нестабилни частици и т.н. 

 
Също така, в зависимост от вида на 
основата, тя трябва да се подготви 
подходящо чрез шлайфане, фрезоване, 
пясъкоструене и т.н.  В последствие 
повърхността се почиства от прах чрез 
промишлена прахосмукачка.  
 
2. Смесване 
ISOCURE-SΒ е готов за употреба. 
Необходимо е да се разбърка за около 2-3 
минути с нискооборотен миксер (300 обр./ 
мин) is a ready-to-use product. 
 
3. Полагане 
ISOCURE-SΒ се полага чрез пръскане или 
ролер за лакове, на един или два слоя. 
Вторият слой се нанася след като първият 
е изсъхнал. 
 
Инструментите се почиства със специален 
разтворител SM-16, докато ISOCURE-SΒ 
все още не е засъхнал. След втвърдяване, 
инструментите могат да се почистят само 
механично.  
 

Разход 
 
100-200 ml/m2/за слой, в зависимост от 
условията на полагане. 
 

Опаковка 
 
Опаковки от 20 l и 200 l. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, при температури 
от +5ºC до +25ºC, на места защитени от 
директна слънчева светлина и ниски 
температури.  
 

Забележки 
 

 ISOCURE-SB има високо съдържание 
на разтворители. При полагане в 
затворени пространства е необходимо 
да се осигури подходяща вентилация. 

 В случай на полагане на нов слой, 
старите слоеве трябва да се премахнат 
от бетоновата повърхност чрез 
шлайфане. 

 Температурата на основата трябва да е 
поне с 3ºC по-висока от точката на 
кондензиране.  

 

Летливи Органични Съединения (ЛОС) 

 
Според  Директива 2004/42/ЕО (II/A), 
максимално допустимо съдържание на 
ЛОС за подкатегория продукти з, тип PP е 
750 g/l (2010) за готов за ползване продукт. 
Готовият за ползване продукт ISOCURE-SB 
има максимално съдържание <750 g/l ЛОС. 
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EN 13813 SR-B2.0-AR0.5 

Synthetic resin screed material for use internally 
in buildings 

 
DoP No.: ISOCURE-SB/1611-01 

 
Reaction to fire: Ffl 

Release of corrosive substances:   SR 

Water permeability:   NPD 

Wear resistance:   AR0.5 

Adhesion:   B2.0 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
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