
 
 
Техническа спецификация 

ISOMAT PU-FOAM THERMO 

 

 

Еднокомпонентна, слабо разширяваща се,  
полиуретанова пяна за топлоизолационни плоскости 
 

описание 
 
Еднокомпонентна, слабо разширяваща се, 
полиуретанова пяна без разтворители, която се 
втвърдява като реагира с влагата във въздуха. 
Подходяща за лепене на топлоизолационни 
плоскости.  
 
ISOMAT PU-FOAM THERMO притежава: 

 Отлична адхезия към повечето материали. 

 Силни топло и шумо изолационни свойства. 

 Ниско разширяване 

 Устойчивост на влага. 

 Голяма устойчивост на стареене.  

 

Области на приложение 
 
ISOMAT PU-FOAM THERMO се използва за 
лепене на топлоизолационни плоскости от 
екструдиран или експандиран полистирин. 
Притежава отлична адхезия към мазилки, 
зидария, замазки, битум, дърво, гипс и метал. 
За вътрешно и външно приложение.  

 

Технически характеристики 
 
Вид: полиуретан 

Плътност: 18-20 kg/m
3
 

Температурна  
устойчивост: от -55°С до +100°С 

Начало на  
втвърдяване: след 7-8 min 
 (20°С, R.H. ˃30%) 

Време за  
втвърдяване:    1h / 93% RH,  
 18 h / 15% RH,  
 max 24 h 

Реакция на огън: B3 
(DIN 4102) 

Топлопроводимост 
(DIN 52612): 0,03 W/(m.K)  

Водопоглъщаемост 
(DIN 53428):  max 1 vol %  

Якост на срязване  
(DIN 53455): 0,07 Mpa 

 

Удължение до разрушаване: 20%  
(DIN 53455)    

Температура на 
полагане:    +5ºC - +35ºC 

 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е здрава и чиста, без прах, 
мазнини и други замърсявания. 
 
2. Полагане 
Преди употреба ISOMAT PU-FOAM THERMO 
трябва да се разклати добре. Премахва се 
капачката и се поставя плътно в специален 
пистолет за полагане. Първоначално пяната се 
поставя по периметъра на плоскостите на 
около 5 см от края. След това по повърхността 
на плоскостта се нанасят последователни 
успоредни ивици, на разстояние 30 cm една от 
друга. Препоръчителната дебелина на ивиците 
е 10-12 mm. Плоскостите се поставят чрез 
притискане на желаното място. След 30-40 
минути топлоизолационните плоскости се 
фиксират механично, чрез подходящи анкери, 
докато пяната все още се втвърдява. 
Препоръчва се, преди поставяне на 
плоскостите, да се монтира алуминиев 
подвеждащ профил, които нивелира системата 
и не позволява на плоскостите да се свличат.  
Празнините между краищата на 
топлоизолационните плоскости се запълват с 
ISOMAT PU-FOAM THERMO, като по този начин 
се осигурява цялостна топлоизолационна 
защита. Без термомостове.   
Препоръчва се, преди полагане на ISOMAT PU-
FOAM THERMO повърхността да се навлажни 
леко, за да се подобри адхезията и да се 
ускори втвърдяването на пяната.  

 

Разход 
 
Един флакон от 830 ml се използва за полагане 
на около ~13,5 m

2 
±20%, топлоизолационни 

плоскости.  
Разходът зависи от дебелината на слоя, броя 
ивици и вида на основата.  

 
 
 



 
 

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. | Издание: 29.8.19 

 

 
Опаковка 

 
Флакон 830 ml.  

 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява на места 
защитени от ниски и високи температури.   

 

Забележки 
 
 Минимална температура на полагане +5°C.  

 ISOMAT PU-FOAM THERMO не трябва да 
се съхранява при температури по-високи от 
+50°C. За по дълго съхранение 
температури над +25°C и под -5°C трябва 
да се избягват.   

 Повърхността, върху която ще се полага, 
може да е влажна, но не и замръзнала.  

 Преди употреба опаковките трябва да са 
съхраняват при нормални температурни 
условия, за поне 12 часа.  

 Втвърдената пяна трябва да се защити UV 
лъчи.  

 ISOMAT PU-FOAM THERMO не е подходящ 
за полагане на места постоянно потопени 
под вода. 

 ISOMAT PU-FOAM THERMO не замества 
механичното укрепване на анкерите 

 Флаконите трябва да се съхраняват 
изправени. 

 Моля преди употреба, консултирайте се с 
инструкциите за безопасност, посочени 
върху опаковката.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www. isomat.bg   e -mai l :  in fo@isoma t.bg  


