
 

 
 
 
Техническа характеристика 

РАЗДЕЛИТЕЛНА МЕМБРАНА 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията 
за проучване 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. 

 

 

 

Разделителна мембрана 
 
 

Описание 
 
Разделителна мембрана от армирана 
тъкан с голяма якост на опън, за подове и 
стени.   
 

Области на приложение 
 
Разделителна мембрана за употреба върху 
здрави или нестабилни основи. Позволява 
на следващите покрития да работят 
независимо от основата. За вътрешно 
приложение на стени и подове върху 
различни основи от бетон, циментови 
замазки, стари плочки, мозайки, зидария и 
т.н.  
 

Технически характеристики 
 
Цвят:  бял  

Дебелина:   0,50 mm +/- 0,10 mm  

Широчина:  100 cm  

Маса:  210 gr/m2  

Температура на основата  
при полагане:  от + 5° C до + 30° C  
 

Указания за употреба 

1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е здрава, чиста и 
подходяща за полагане на плочки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Полагане 
Мембраната се залепва към основата чрез 
лепило за плочки ISOMAT AK 20 или 
ISOMAT AK 22, положено с назъбена 
маламашка с размер на зъбите 3mm или 
4mm. Мембраната се поставя върху 
лепилото и се притиска внимателно с 
гладка маламашка. При свързване на две 
мембрани, краищата се застъпват 
приблизително по 5 cm. 
 
След като лепилото се е втвърдило под 
мембраната, плочките се залепват чрез 
циментови лепила ISOMAT AK 20 или 
ISOMAT AK 22, в зависимост от 
изискванията.  
 

Опаковка 
 
Руло 1 m x 30 m. 
 

Съхранение 
 
Съхранявайте в оригинални, 
неразпечатани опаковки на места 
защитени от влага и ниски температури.  
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СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ  
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 
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