
 
 
 
 
Технически проспект 

ISOCURE-A 

 

 

Акрилен разтвор за защита на пресни бетони от бързо 
изпаряване на вода  
 

Описание 
 
Акрилна емулсия на водна основа, за 
защита на пресни бетони от бързо 
изпаряване на направната вода. Образува 
повърхностна мембрана която:  

• Намалява възможноста от поява на 
пукнатини от свиване. 

• Намалява свиването при втвърдяване 
на бетона.  

• Спомага за достигането на 
оптималните якости.  

• Намалява образуването на прах след 
втвърдяване на бетона.  

• Увеличава устойчивоста на 
измръзване.  

• В случай на следващи слоеве върху 
бетона (като циментови замазки или  
мазилки), не е необходимо премахване 
на ISOCURE-A.  

• Елеминира необходимоста от 
навлажняване или покриване на бетона 
по време на втвърдяване.   

 
При полагане върху съществуващи 
бетонови подове, той ги запечатва и 
защитава повърхността от разпрашаване. 
 

Приложение 
 
ISOCURE-A се използва като 
антисъсъхващо покритие за пресни 
бетонни и като повърхностен втвърдител 
за съществуващи рушащи се подове и 
повърхности, за увеличаване на тяхната 
якост и износоустойчивост. Особено 
подходящо за полагане върху големи 
открити бетонни повърхности, като 
индустриални подове, паркинги, бетонни 
плочи и т.н. Подходящо и за вертикални 
повърхности. 
 
 
 
 
 

Технически харектеристики 
 
Вид: емулсия на водна основа 

Цвят: бял 

pH: 7,0 

Плътност: 1,00 kg/lit 
 

Указания за употреба 
 
1. Като антисъсъхващо покритие за 
пресни бетони.  
ISOCURE-A се разбърква цялостно преди 
употреба и се нанася чрез пръскане на 
равномерен тънък слой. 
Полага се върху прясно излетите 
хоризонтални бетонови повърхности, след 
изпаряване на повърхностната вода 
(приблизително 30-120 min). При полагане 
върху вертикалните бетонови повърхности, 
се налага да се навлажни повърхността 
след декофриране и тогава да се нанесе 
ISOCURE-А. 
 
2. Като повърхностен втвърдител за 
съществуващи подове. 
Повърхността трябва да е суха и чиста, без 
прах, мазнини и други замърсявания.  
За по-добра импрегнация на ISOCURE-A, 
повърхността трябва да се подготви чрез 
шлайфане и почистване на праха. 
ISOCURE-A се разбърква цялостно и се 
нанася равномерно върху основата чрез 
пръскане, четка или ролер до пълна 
импрегнация.  
Върху много абсорбиращи повърхности, 
обикновено се налага да се нанесе втори 
слой, след като първият е изсъхнал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

 

 

 
 
 

Разход 
 
150-200 g/m², в зависимост от условията по 
време на полагане.  
 

Опаковка 
 
ISOCURE-A се предлага в пластмасови 
туби от 20 kg. 
 

Трайност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +5OC и +35OC, на места защитени от 
пряка слънчева светлина и измръзване.  
 

Забележки 
 
• По време на полагане околната 
температура и температурата на основата 
трябва да е между +50C и +300C. 
•  Следващ слой може да се нанесе след 
като ISOCURE-A е напълно изсъхнал.  
•  ISOCURE-A е почти прозрачен след 
изсъхване. Обикновено се препоръчва да 
се направи проба, преди полагане, защото 
е възможно да се промени вида на 
повърхността. 
•  ISOCURE-A не е подходящ за полагане 
на места постоянно потопени под вода. 
Неравни повърхности трябва да се 
обработят с подходящ материал. 
Консултирайте се с Техническият отдел.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на  VOC за продукт от 
подкатегория g, тип WB е 30g/l (2010) за 
готов за употреба продукт.  
Готовия за употреба продукт ISOCURE-A 
съдържа max <30 g/l VOC.ompounds (VOCs) 
 


