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MATERIALE
HIDROIZOLANTE
• Hidroizolații Subsoluri & Bazine
• Hidroizolații Terase
• Hidroizolații Pereți
• Materiale Auxiliare Pentru
Hidroizolații - Armări
• Materiale Pentru Hidroizolarea Rosturilor
• Membrane Hidroizolante Pentru Acoperișuri

1. Materiale Hidroizolante
1.1 Hidroizolații Subsoluri & Bazine
PRODUS/COD

AQUAMAT
0317/1

Mortar hidroizolant
pe bază de ciment

DESCRIERE - APLICARE

Mortar hidroizolant pe bază de ciment. Conferă hidroizolare
completă la presiune hidrostatică de până la 7 atm, conform DIN
1048. Este ideal pentru hidroizolarea subsolurilor şi rezervoarelor
de apă. Adecvat pentru bazine de apă potabilă, conform W-347,
EPA 330.5 şi EPA 110.2. Ideal pentru hidroizolarea pe interior
(partea negativă) a spațiilor subterane, putând rezista la
presiunea negativă a apei. Este clasificat ca strat de protecție
pentru beton conform EN 1504-2.
Culori: Gri, alb, bleu.
Consum: 2,0-4,0 kg/m2.

AQUAMAT-MONOFLEX Mortar hidroizolant flexibil, monocomponent, armat cu fibre,
0317/1

aditivat cu polimeri (răşini). Este folosit pentru hidroizolarea
suprafeţelor de beton, tencuială, cărămidă, bolţari de ciment,
mozaic etc. Este ideal pentru suprafeţele unde este necesară
flexibilitatea hidroizolației, cum ar fi terasele și băile acoperite cu
plăci, subsoluri, terase inversate, bazine subterane etc. Este
clasificat ca strat de protecție pentru beton conform EN 1504-2.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Gri
25 kg
5 kg
Alb
25 kg
5 kg
Bleu
25 kg

4

54
160

4

54
160
54

18 kg

54

33 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

18 kg
(A+B)

18
(A+B)

Mortar hidroizolant
flexibil, monocomponent, Consum: 1,5-3,0 kg/m2.
armat cu fibre

AQUAMAT-FLEX
0314/1

Mortar hidroizolant
flexibil bicomponent

Mortar hidroizolant pe bază de ciment, flexibil bicomponent.
Adecvat pentru suprafeţe care prezintă sau se aşteaptă
să prezinte fisuri capilare, din cauza dilataţiilor-contracţiilor sau
vibraţiilor. Este ideal pentru hidroizolarea suprafeţelor care
urmează să fie acoperite cu plăci, terase inversate, bazine
subterane etc. Este clasificat ca strat de protecție pentru beton
conform EN 1504-2.
Culoare: Gri.
Consum: 2,0-4,0 kg/m2.

Mortar hidroizolant pe bază de ciment, extra-flexibil,
AQUAMAT
Gri
monocomponent, armat cu fibre, aditivat cu polimeri (răşini). Este
0317/1 MONOELASTIC
18
kg
folosit pentru hidroizolarea suprafeţelor de beton, tencuială,
cărămidă, bolţari de ciment, mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este
adecvat pentru suprafeţele supuse dilataţiilor şi contracţiilor,
vibraţiilor, a suprafeţelor care prezintă ori pot prezenta fisuri
capilare, precum terase, balcoane, piscine, terase inversate etc.
Este clasificat ca strat de protecție pentru beton conform
Mortar hidroizolant extra- EN 1504-2.
flexibil, monocomponent, Culori: Gri, alb.
Consum: 1,25-2,50 kg/m2.
armat cu fibre
Mortar hidroizolant, pe bază de ciment, extra-flexibil
AQUAMAT-ELASTIC
bicomponent. Adecvat pentru suprafeţe care prezintă sau se
0338/1
aşteaptă să prezinte fisuri capilare din cauza dilataţiilorcontracţiilor sau vibraţiilor. Este ideal pentru terase, piscine,
bazine, supraterane, etc. De asemenea se folosește pentru
hidroizolare sub plăcile ceramice, combinat cu adezivul
elastic ISOMAT AK-ELASTIC. Este clasificat ca strat de protecție
pentru beton conform EN 1504-2.
Culori: Gri, alb.
Mortar hidroizolant
2
extra-flexibil bicomponent Consum: 2,0-4,0 kg/m .
4

Alb
18 kg
4 kg

Gri
35 kg
Alb
35 kg
(A+B)
18 kg
(A+B)
7 kg
(A+B)

54

4

54
160

54(A)(B)
54(A)
54(B)
18
(A+B)
48
(A+B)

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Subsoluri & Bazine
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Mortar hidroizolant, pe bază de ciment, ultra-flexibil,
AQUAMATbicomponent. Potrivit pentru hidroizolarea suprafețelor din beton, 30 kg
0338/1 SUPERELASTIC
tencuială, cărămizi, betopan, mozaic, gipscarton, lemn, metal etc. (A+B)
NOU

Mortar hidroizolant,
bicomponent
ultra-flexibil

AQUAMAT-SR
0317/1

Mortar hidroizolant,
pe bază de ciment,
rezistent la sulfați

Ideal pentru hidroizolarea suporturilor care sunt supuse la
contracții-dilatații sau vibrații și prezintă sau se așteaptă să apară
microfisuri, cum ar fi terase, balcoane, rezervoare de apă
supraterane, piscine, terase inversate etc.
Clasificat ca o acoperire pentru protecția suprafeței betonului, în
conformitate cu EN 1504-2.
Culoare: Alb.
Consum: 2,0-4,0 kg/m2.
Mortar hidroizolant pe bază de ciment pentru hidroizolarea
25 kg
suprafețelor care intră în contact cu apele menajere și apele
subterane care conțin sulfați. Potrivit pentru hidroizolarea
pereților și pardoselilor din rezervoarele de canalizare, canalele
de ape reziduale, diguri etc.
Culoare: Gri.

Mortar hidroizolant,
pe bază de ciment,
cu acţiune de cristalizare

AQUAFIX
0315/1

54

Consum:
2,0-4,0 kg/m2.

AQUAMAT-PENETRATE Mortar hidroizolant pe bază de ciment cu acțiune de cristalizare
0344/1

54(A)
54(B)

care penetrează în masa betonului și îl hidroizolează. Rămâne
permanent activ și, prin urmare, protejează în mod continuu
construcția de orice prezență a apei. Este capabil de etanșarea
fisurilor capilare, chiar dacă apar după construire. Rezistent atât
la presiunea hidrostatică pozitivă, cât și negativă. Potrivit pentru
subsoluri, fundații, guri de vizitare și rezervoare.
Clasificat ca o acoperire pentru protecția suprafeței betonului,
în conformitate cu EN 1504-2.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 1,5 kg/m2.
Mortar cu priză rapidă, pentru plombare instantanee și sigilarea
scurgerilor de apă.
Culoare: Gri.

20 kg

54

15 kg
5 kg
1 kg

15

32
75
240

4 kg

4

160

Consum:
Circa 1,6 kg/lit.

Mortar cu priză rapidă

FIX-RAPID
0315/1

Ciment cu priză rapidă. Este utilizat pentru reparații rapide, fixări,
ancorări, astupări cavități sau găuri etc. şi în general oriunde
suprafața necesită durabilitate şi folosirea imediată.
Culoare: Gri.
Consum:
Circa 1,6 kg pentru prepararea 1 lit de amestec uscat.

Ciment cu priză rapidă
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Materiale Hidroizolante
Hidroizolații Subsoluri & Bazine
PRODUS/COD

ISOFLEX-PU 560 BT
0227/1

Membrană hidroizolantă,
lichidă poliuretanicbituminoasă,
bicomponentă

ISOMAT PUA 1360
0432/1

Membrană din poliuree
pură, foarte elastică,
bicomponentă

ISOMAT PUA 1240
0432/1

Membrană hidroizolantă, lichidă, poliuretanic-bituminoasă,
bicomponentă, pentru hidroizolarea construcțiilor subterane (de
ex. fundații), teraselor verzi, rezervoarelor de apă nepotabilă,
canalelor de irigații, sub plăci în bucătării, băi, terase etc., sub
plăci termoizolante pe terase etc. Compus din rășini poliuretanice
hidrofobe (comp. A) și bituminoase (comp. B). Membrana formată
este hidroizolantă, prezintă o elasticitate ridicată și rezistență
mecanică și chimică excelentă.
Culoare: Negru.
Consum: Circa 1,0-1,5 lit/m2.
Membrană din poliuree pură, foarte elastică, cu întărire rapidă,
fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin pulverizare.
Ideală când sunt necesare rezistențe mecanice și chimice
ridicate, precum și timp de aplicare rapid. ISOMAT PUA 1360
este recomandat pentru substraturi care sunt supuse unui
anumit tip de vibrații.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

40 lit
(A+B)

33 (A)
33 (B)

10 lit
(A+B)

72 (A)
72 (B)

400 kg
(A+B)

1
(A+B)

Consum: 1,5-2,0 kg/m2, în funcție de suport.
Membrană din poliuree hibridă, foarte elastică, cu întărire rapidă,
400 kg
fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin pulverizare.
(A+B)
Utilizată intr-o multitudine de lucrări de hidroizolații unde se cere
timp rapid de aplicare. Ideală pentru hidroizolarea acoperișurilor,
balcoanelor și teraselor, terase inversate și terase verzi.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.

1
(A+B)

Membrană hidroizolantă
din poliuree hibridă,
bicomponentă

Consum: 1,5-2,0 kg/m2, în funcție de suport.

DUROPRIMER-SG

Grund epoxidic bicomponent, fără solvenţi. Este utilizat ca strat
de hidroizolare pentru pardoselile afectate de igrasie ascendentă
şi care urmează să fie acoperite cu straturi epoxidice sau cu
şape de ciment. Mai mult, se utilizează în situaţiile în care
straturile epoxidice ale sistemului DUROFLOOR urmează să fie
aplicate pe pardoseli umede sau pardoseli afectate de uleiuri
(după curăţarea prealabilă a suporturilor de uleiuri).
Este clasificat ca SR-B2,0, conform EN 13813.
Culoare: Bej deschis.
Consum: 600-1000 g/m2.

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

Impermeabilizant de masă, sub formă de praf, pentru beton care
se adaugă la prepararea betonului şi formează cristale insolubile.
Îmbunătăţeşte rezistenţa la permeabilitatea apei și nu afectează
permeabilitatea la vapori a betonului. Rămâne permanent activ
şi preia în mod egal presiunile hidrostatice pozitive şi negative.
Adecvat pentru fundaţii, subsoluri, bazine, staţii de epurare
biologice, piscine etc. Este certificat cu marcaj CE ca reducător
al absorbției de apă, în conformitate cu EN 934-2:T9.
Culoare: Gri.
Consum: 0,8-1,0 kg la 100 kg ciment.

20 kg

54

0402/2

Grund epoxidic,
bicomponent, pentru
pardoseli din beton

AQUAMAT-ADMIX
0317/1

Impermeabilizant, cu
acţiune de cristalizare
6

DESCRIERE - APLICARE

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Subsoluri & Bazine
PRODUS/COD

PLASTIPROOF
0120/1

DESCRIERE - APLICARE

Aditiv plastifiant-impermeabilizant (ASTM C-494, tip A, ELOT
EN 934-2: T2 și T9). Utilizat la prepararea betonului pentru
permeabilitate scăzută a apei și proprietăți fizice îmbunătățite.
Culoare: Maro închis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

1000 kg
240 kg
20 kg
5 kg

4

2
39
72

Consum:
0,2-0,5 kg la 100 kg de ciment.
Plastifiant/reducător
de apă pentru beton

ISOMAT INJECT PU 820 Rășină poliuretanică injectabilă, rigidă, pe bază de MDI,
4400/1

hidroreactivă, cu vâscozitate redusă. Reacționează cu apa și
formează o spumă de etanșare rigidă, hidrofobă. Folosită ca
barieră împotriva apei, pentru etanșarea scurgerilor sau pentru
oprirea scurgerilor active de apă.
Culoare: Maro închis.

25 kg

33

2,3 kg

144

25,2 kg
(A+B)

33
(A+B)

Rășină poliuretanică,
rigidă, injectabilă,
pentru etanșare

ISOMAT INJECT PU 832 Catalizatorul este amestecat cu rășini poliuretanice injectabile.
4400/1

Consum:
În funcție de aplicație.

Catalizator pentru ISOMAT
INJECT PU 820

ISOMAT INJECT PU 880 Rășină poliuretanică injectabilă pe bază de MDI bicomponentă,
ELASTIC
4400/1

cu vâscozitate foarte scăzută. Reacționează în fisuri și rosturi
umede sau uscate. Folosită ca o etanșare a fisurilor și îmbinărilor
în pereți, pardoseli, construcții din beton, canale etc.
Culoare: Maro.

Rășină poliuretanică
flexibilă, de etanșare,
bicomponentă, injectabilă
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Materiale Hidroizolante
1.2 Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

ISOFLEX-T25
0225/1

Membrană hidroizolantă
lichidă, elastomerică,
pentru terase, durabilă la
temperaturi extreme

ISOFLEX HYBRID
0225/1

DESCRIERE - APLICARE

Membrană elastomerică, lichidă cu elasticitate ridicată și
durabilitate chiar și în condiții extreme de temperatură (de la
-25ºC până la +120ºC). Folosit la hidroizolarea teraselor fără
rosturi și îmbinări formând un strat de etanșare uniform, elastic,
permeabil la vapori. Certificat cu marcajul CE ca acoperire pentru
protecția suprafeței betonului, în conformitate cu EN 1504-2.
Culori: Alb, cărămiziu (cărămiziu este disponibil în ambalaje de
1 kg, 5 kg și de 15 kg).

0206/1

Grund pentru
ISOFLEX-T25,
ISOFLEX HYBRID
și ISOFLEX AEGEAN

ISOFLEX-PU 500
0226/1

Membrană hidroizolantă
lichidă, poliuretanică,
monocomponentă,
pentru terase
8

12

24
44
110
336

12

24
44
110
336

25 kg
15 kg
13 kg
5 kg
4 kg
1 kg

12

24
44
44
110
110
336

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

4
12

36
39
120
360

25 kg
15 kg
5 kg
1 kg

Consum: 1,0-1,5 kg/m2.
Membrană hidroizolantă lichidă, elastomerică pe bază de rășini
acrilice și poliuretanice, pentru terase. Formează o membrană
albă, cu elasticitate și durabilitate mare, fără rosturi și îmbinări.
Are rezistență foarte bună la apă băltită, la condițiile atmosferice,
la temperaturi foarte joase și la razele UV. Are marcaj CE și este
clasificată ca protecție pentru beton în conformitate cu
EN 1504-2.
Culoare: Alb.

Membrană hidroizolantă,
lichidă, hibridă, pe bază
poliuretanică și
Consum: 1,0-1,5 kg/m2.
elastomerică, pentru terase
Membrană hidroizolantă elastomerică, pentru terase. Asigură un
ISOFLEX AEGEAN
grad înalt de alb și durabilitate. După aplicare formează o
0217/1
membrană hidroizolantă, fără rosturi sau îmbinări, foarte elastică
și durabilă. În plus, poate fi folosit ca vopsea de acoperire rece
datorită reflexiei solare ridicată.
Certificat cu marcajul CE ca acoperire pentru protecția
suprafeței betonului, în conformitate cu EN 1504-2.
Membrană hidroizolantă, Culoare: Alb.
lichidă, elastomerică, pentru
terase, cu grad îndelungat Consum: 1,0-1,5 kg/m2.
de alb intens

ISO-PRIMER

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Emulsie polimerică apoasă. Asigură aderența propice a
membranelor hidroizolante elastomerice, lichide ISOFLEX-T25,
ISOFLEX HYBRID și ISOFLEX AEGEAN, pe terase cu suporturi
poroase.
Culoare: Alb.

25 kg
13 kg
4 kg
1 kg

Consum:
0,2-0,3 kg/m2.

Membrană hidroizolantă, lichidă, poliuretanică, monocomponentă,
25 kg
pensulabilă, pentru terase, balcoane, oferind rezistențe la
12 kg
condițiile atmosferice, mecanice, chimice, termice și la UV,
6 kg
excelente. Formează o membrană hidroizolantă, fără rosturi şi
îmbinări, elastică și permeabilă la vapori. Se poate aplica chiar și 1 kg
pe suprafețe neregulate și este adecvată și pentru terase verzi și
paturi de flori. Este certificat cu marcaj CE ca strat de protecție a
suprafețelor din beton conform EN 1504-2 și conform ETAG 005
part 1 & 6, ETA-15/0206.
Culori: Alb, gri. Alte culori la comandă (cantitate minimă 200 kg).
Consum: Circa 1,5 kg/m2.

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanică, cu priză rapidă,
25 kg
monocomponentă,
pentru terase și balcoane. Formează un strat
0227/1
12,5
kg
de etanșare hidroizolant, elastic, permeabil la vapori, fără rosturi
5 kg
şi îmbinări. Are rezistențe mecanice, chimice și termice excelente
1 kg
și rezistențe la condițiile atmosferice. Se poate aplica chiar pe
suprafețe neregulate și la temperaturi scăzute. După aplicare,
Membrană hidroizolantă membrana devine rezistentă la ploaie într-o perioadă foarte
lichidă, poliuretanică, cu scurtă de timp. Este certificat conform EN 1504-2 și conform
ETAG 005 part 1 & 6, ETA-15/0206.
priză rapidă,
monocomponentă pentru Culori: Alb, gri.
Consum: Circa 1,5 kg/m2.
terase
ISOFLEX-PU 500 THIXO Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanică, tixotropică,
25 kg
monocomponentă, de înalte rezistențe (mecanice, chimice,
0226/1
6 kg
NOU termice, la radiațille UV și intemperii). Datorită tixotropiei, este
1 kg
recomandat pentru aplicații pe suprafețe verticale, curbate și
înclinate. Formează un strat uniform, flexibil, hidroizolant,
permeabil la vapori fără rosturi sau îmbinări. De asemenea, oferă
aderență excelentă la diferite suporturi, cum ar fi betonul,
Membrană hidroizolantă mortare de ciment, gipscarton, metal, lemn și la majoritatea
lichidă, poliuretanică,
acoperirilor hidroizolante.
tixotropică,
Culoare: Alb. Alte culori la comandă (cantitate minimă 200 kg).
monocomponentă
Consum: 1,0-1,5 kg/m2.
Membrană hidroizolantă lichidă poliuretanică, monocomponentă.
ISOFLEX-PU 540
25 kg
Adecvată pentru hidroizolarea spațiilor umede (sub plăci) în băi,
0226/1
6 kg
NOU bucătării, balcoane, încăperi auxiliare etc. De asemenea, se
utilizează sub panouri termoizolante pe terase și la fundații.
Culori: Negru. Gri la plasarea comenzii (cantitate minimă 200 kg).

ISOFLEX-PU 500 A

Membrană hidroizolantă
lichidă, poliuretanică,
monocomponentă

ISOFLEX-PU 550
0227/1

Membrană hidroizolantă
poliuretanică, fără solvenți,
bicomponentă

ISOFLEX-PU 560 BT
0227/1

Membrană hidroizolantă,
lichidă, poliuretanicbituminoasă,
bicomponentă

4
12

24
39
120
360

12

24
120
360

24
120

Consum:
Circa 1,5 kg/m2.

Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanică, bicomponentă,
fără solvenți. Adecvată pentru terase și balcoane, ca strat expus
sau sub plăci ceramice, plăci termoizolante etc. Ideal pentru
aplicații la interior deoarece nu are miros.
Culoare: Gri.

12,5 kg
(A+B)

39
(A+B)

40 lit
(A+B)

33 (A)
33 (B)

10 lit
(A+B)

72 (A)
72 (B)

Consum:
Circa 1,5 kg/m2.

Membrană hidroizolantă, lichidă, poliuretanic-bituminoasă,
bicomponentă, pentru hidroizolarea construcțiilor subterane (de
ex. fundații), terase verzi, rezervoare de apă nepotabilă, canale
de irigații, sub plăci în bucătării, băi, terase etc., sub plăci
termoizolante pe terase etc. Compus din rășini poliuretanice
hidrofobe (comp. A) și bituminoase (comp. B). Membrana formată
este hidroizolantă, prezintă o elasticitate ridicată și rezistență
mecanică și chimică excelentă.
Culoare: Negru.
Consum: Circa 1,0-1,5 lit/m2.

9

Materiale Hidroizolante
Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

ISOFLEX-PU 500 DTL
0226/1

NOU

Membrană hidroizolantă
lichidă, poliuretanică,
armată cu fibre,
monocomponentă

ISOFLEX-PU 650
0226/1

NOU

Membrană hidroizolantă
lichidă, poliuretanică,
alifatică, transparentă,
monocomponentă

VARNISH-PU 650 MF
0226/6

NOU

Acoperire poliuretanică,
alifatică, transparentă,
monocomponentă, cu
aspect satinat

ISOMAT PUA 1360
0432/1

Membrană din poliuree
pură, foarte elastică,
bicomponentă

ISOMAT PUA 1240
0432/1

Membrană hidroizolantă
din poliuree hibridă,
bicomponentă
10

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanică, tixotropică, armată
cu fibre, monocomponentă, de înalte rezistențe (mecanice, chimice, 5 kg
1 kg
termice, la radiațiile UV și intemperii). Formează un strat
hidroizolant, uniform, flexibil, permeabil la vapori, fără rosturi sau
îmbinări. Acesta oferă o aderență excelentă la diferite suporturi,
cum ar fi beton, mortare de ciment, metal, lemn și majoritatea
acoperirilor hidroizolante. Ideal pentru hidroizolarea punctelor
dificile și detalilor ale teraselor (îmbinarea perete-pardoseală,
conducte, jgheaburi, ventilații, unități de climatizare, coșuri de fum,
sisteme fotovoltaice solare etc.). Culoare: Alb. Gri la comandă
(cantitate minimă 200 kg). Consum: 1,0-1,5 kg/m2.
Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanică, alifatică, transparentă,
20 kg
ideală pentru hidroizolarea eficientă a straturilor vechi de plăci,
pietrelor naturale, lemnului, cărămizilor de sticlă, materialelor plastice, 5 kg
1 kg
policarbonatului etc. și pentru realizarea de pardoseli decorative.
Oferă un efect lucios pe suprafața finală, care nu se îngălbenește.
Prezintă rezistență mecanică și chimică excelentă în timp își menține
transparența și elasticitatea pe termen lung. Este, de asemenea,
utilizat ca rășină liant transparent pentru pardoseli decorative (stone
carpets) cu agregate colorate, interioare sau exterioare. Certificat ca o
acoperire pentru protecția suprafeței betonului, conform EN 1504-2.
2
Consum: 0,8-1,2 kg/m , în două sau trei straturi.
Acoperire poliuretanică, alifatică, transparentă, monocomponentă,
folosită peste ISOFLEX-PU 650, atunci când se dorește un aspect
satinat, nu lucios. Este impermeabilă, continuă (fără rosturi sau
îmbinări), flexibilă și stabilă la razele UV. Acest sistem nu se
îngălbenește în timp și prezintă rezistență mecanică și chimică
excelentă, oferind o soluție de hidroizolare eficientă și protecție
pentru suprafețele de plăci vechi, pietre naturale, cărămizi de
sticlă, lemn, beton etc.

9 kg
4 kg
0,75 kg

12

120
360

12

24
120
360

4
12

39
120
360

Consum: 0,1 kg/m2.
Membrană din poliuree pură, foarte elastică, cu întărire rapidă,
fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin pulverizare.
Ideală când sunt necesare rezistențe mecanice și chimice
ridicate, precum și timp de aplicare rapid. ISOMAT PUA 1360
este recomandat pentru substraturi care sunt supuse unui
anumit tip de vibrații.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.

400 kg
(A+B)

1
(A+B)

Consum: 1,5-2,0 kg/m2, în funcție de suport.
Membrană din poliuree hibridă, foarte elastică, cu întărire rapidă,
400 kg
fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin pulverizare.
(A+B)
Utilizată într-o multitudine de lucrări de hidroizolații unde se cere
timp rapid de aplicare. Ideală pentru hidroizolarea acoperișurilor,
balcoanelor și teraselor, teraselor inversate și teraselor verzi.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.
Consum:
1,5-2,0 kg/m2, în funcție de suport.

1
(A+B)

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

Acoperire poliuretanică, alifatică, monocomponentă. Se aplică
pentru protecția hidroizolațiilor de tip ISOFLEX-PU 500 și
ISOFLEX-PU 550, împotriva radiațiilor UV, în special când se
optează pentru culoare închisă. De asemenea, este adecvată în
cazul în care hidroizolația trebuie să reziste la traficul
persoanelor și al mașinilor ușoare (exemplu: parcări).
Culori: Alb, gri. Alte culori la comandă (minimum de cantitate
160 kg).

TOPCOAT-PU 720
0229/1

Acoperire poliuretanică,
alifatică

TOPCOAT-PU 740
0226/1

NOU

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

4
16

24
120
320

20 kg
4 kg

4

24
120

17 kg
5 kg
1 kg

4
12

33
120
360

20 kg
5 kg
1 kg

Consum: 0,12-0,25 kg/m2, depinde de suport.
Acoperire poliuretanică alifatică, rigidă-elastică,
monocomponentă. Este folosită pentru a crea suprafețe
rezistente la frecare și pentru a le proteja astfel de traficul
pietonal greu și traficul de vehicule ușor.
Culoare: Transparentă (poate fi ușoare).
Consum:
0,2-0,6 kg/m2, în două straturi.

Acoperire poliuretanică,
alifatică, transparentă
Grund poliuretanic monocomponent, cu solvenţi. Asigură
aderenţa hidroizolanților poliuretanice pentru terase, de tip
ISOFLEX-PU, pe suprafeţe poroase de beton, șape, lemn etc.
Culoare: Transparent.

PRIMER-PU 100
0227/1

Consum:
0,2-0,3 kg/m2.
Grund poliuretanic

PRIMER-PU 140
0227/1

Amorsă poliuretanică,
bicomponentă
fără solvenți

PRIMER-PU 150
0227/1

NOU

Amorsă poliuretanică, bicomponentă, fără solvenți, care
îmbunătățește aderența membranelor de tip ISOFLEX-PU, pentru
terase. Adecvat pentru suprafețe absorbante sau neabsorbante,
cum ar fi beton, șapă, lemn, metal, straturi hidroizolante mai
vechi, suporturi bituminoase, etc. Este ideal pentru suporturi cu
umiditate mare, în scopul de a preveni problemele legate de
ISOFLEX-PU.
Culoare: Maron.
Consum: 100-200 g/m2.
Grund poliuretanic, alifatic,transparent, monocomponent. Este
utilizat pentru a asigura aderența corespunzătoare a
membranelor poliuretanice transparente pe suporturi poroase și
absorbante, cum ar fi betonul, pardoseli industriale, șape etc.

20 kg
(A+B)

12
(A+B)

6
4 kg
48
(A+B) (A+B) (A+B)
15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

9 kg
4 kg
0,75 kg 12

39
120
360

Consum:
200-300 g/m2.
Grund poliuretanic,
alifatic, monocomponent
11

Materiale Hidroizolante
Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

PRIMER-S 165
0226/1

NOU

Grund de aderență transparent, care curăță suprafețele
3 kg
neabsorbante și asigură o aderență ce a membranei
0,75 kg 12
hidroizolante ISOFLEX-PU 650 la acestea (de exemplu: suprafețe
glazurate neabsorbante, plăci glazurate, sticlă, cărămizi de sticlă
etc.). Nu trebuie să fie aplicat pe materiale plastice transparente,
cum ar fi foile de policarbonat.

Grund de aderență
transparent pentru
ISOFLEX-PU 650

Consum:
30-70 g/m2.

EPOXYPRIMER 500

Grund epoxidic bicomponent, pe bază de apă. Se utilizează ca
grund pentru membrana ISOFLEX-PU 500 când urmează să fie
aplicată pe suporturi neabsorbante sau peste straturi
hidroizolante vechi. Poate fi utilizat ca și grund pentru suporturi
pe bază de ciment (exemplu: beton sau șape) care urmează să
fie acoperite cu răşini epoxidice din sistemul DUROFLOOR.
Culoare: Galben deschis.

0402/2

Grund epoxidic
bicomponent pe
bază de apă

Consum:
150-200 g/m2.

ACCELERATOR 5000

Accelerator special de priză pentru ISOFLEX-PU 500 care permite
aplicarea acestuia la temperaturi scăzute sau în straturi groase.
Previne apariția bulelor de aer, atunci când ISOFLEX-PU 500 este
aplicat în straturi groase. De asemenea mărește tixotropia și
rezistența mecanică a ISOFLEX-PU 500 și permite întărirea în
condiții de umiditate scăzută.

0226/1

Accelerator de întărire
pentru ISOFLEX-PU 500

SM-16
1407/1

Solvent special pentru
vopsele poliuretanice

Solvent special utilizat pentru diluarea vopselelor poliuretanice.
Este indicat pentru diluarea hidroizolantului poliuretanic
ISOFLEX-PU 500, când acesta urmează a fi aplicat prin
pulverizare. De asemenea curăţă uneltele folosite la aplicarea
ISOFLEX PU-500 și uneltele de resturile de vopsele epoxidice. Se
mai poate folosi şi pentru diluarea vopselelor epoxidice. Pentru
diluarea vopselelor poliuretanice, SM-16 poate fi adăugat până la
10% la greutate.

aditivat cu polimeri (răşini). Este folosit pentru hidroizolarea
suprafeţelor de beton, tencuială, cărămidă, bolţari de ciment,
mosaic etc. Este ideal pentru suprafeţele unde este necesară
flexibilitatea hidroizolației, cum ar fi terasele și băile acoperite cu
plăci, subsoluri, terase inversate, bazine subterane etc. Este
clasificat ca strat de protecție pentru beton conform EN 1504-2.
Culoare: Gri.

Mortar hidroizolant
flexibil, monocomponent, Consum: 1,5-3,0 kg/m2.
armat cu fibre
12

120
360

24
20 kg
(A+B)
(A+B)
39
10 kg
(A+B)
(A+B)
4 kg
6
72
(A+B) (A+B) (A+B)
15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

1 kg

12

288

5 lit
1 lit

4
12

96
288

Consum:
6% la greutatea ISOFLEX-PU 500.

AQUAMAT-MONOFLEX Mortar hidroizolant flexibil, monocomponent, armat cu fibre,
0317/1

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

18 kg

54

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

AQUAMAT-FLEX
0314/1

Mortar hidroizolant
flexibil bicomponent

DESCRIERE - APLICARE

Mortar hidroizolant pe bază de ciment, flexibil bicomponent.
Adecvat pentru suprafeţe care prezintă sau se aşteaptă
să prezinte fisuri capilare, din cauza dilataţiilor-contracţiilor sau
vibraţiilor. Este ideal pentru hidroizolarea suprafeţelor care
urmează să fie acoperite cu plăci, terase inversate, bazine
subterane etc. Este clasificat ca strat de protecție pentru beton
conform EN 1504-2.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

33 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

18 kg
(A+B)

18
(A+B)

Consum: 2,0-4,0 kg/m2.

Mortar hidroizolant pe bază de ciment, extra-flexibil,
AQUAMAT
Gri
monocomponent, armat cu fibre, aditivat cu polimeri (răşini). Este
0317/1 MONOELASTIC
18
kg
folosit pentru hidroizolarea suprafeţelor de beton, tencuială,
cărămidă, bolţari de ciment, mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este
adecvat pentru suprafeţele supuse dilataţiilor şi contracţiilor,
vibraţiilor, a suprafeţelor care prezintă ori pot prezenta fisuri
capilare, precum terase, balcoane, piscine, terase inversate etc.
Este clasificat ca strat de protecție pentru beton conform
Mortar hidroizolant extra- EN 1504-2.
flexibil, monocomponent, Culori: Gri, alb.
Consum: 1,25-2,50 kg/m2.
armat cu fibre
Mortar hidroizolant, pe bază de ciment, extra-flexibil
AQUAMAT-ELASTIC
bicomponent.
Adecvat pentru suprafeţe care prezintă sau se
0338/1
NOU aşteaptă să prezinte fisuri capilare din cauza dilataţiilorcontracţiilor sau vibraţiilor. Este ideal pentru terase, piscine,
bazine, supraterane, etc. De asemenea se folosește pentru
hidroizolare sub plăcile ceramice, combinat cu adezivul
elastic ISOMAT AK-ELASTIC. Este clasificat ca strat de protecție
pentru beton conform EN 1504-2.
Culori: Gri, alb.
Mortar hidroizolant
Consum:
2,0-4,0 kg/m2.
extra-flexibil bicomponent

Alb
18 kg
4 kg

Gri
35 kg
Alb
35 kg
(A+B)
18 kg
(A+B)
7 kg
(A+B)

Mortar hidroizolant, pe bază de ciment, ultra-flexibil,
AQUAMATbicomponent. Potrivit pentru hidroizolarea suprafețelor din beton, 30 kg
0338/1 SUPERELASTIC
tencuială, cărămizi, betopan, mozaic, gipscarton, lemn, metal etc. (A+B)

Mortar hidroizolant,
bicomponent
ultra-flexibil

ISOGUM P
0801/4

Membrană bituminoasă
plastomerică (APP),
armată cu țesătură
poliesterică de180 g/m2

Ideal pentru hidroizolarea suporturilor care sunt supuse la
contracții-dilatații sau vibrații și prezintă sau se așteaptă să apară
microfisuri, cum ar fi terase, balcoane, rezervoare de apă
supraterane, piscine, terase inversate etc.
Clasificat ca o acoperire pentru protecția suprafeței betonului, în
conformitate cu EN 1504-2.
Culoare: Alb.
Consum: 2,0-4,0 kg/m2.
Membrană bituminoasă plastomerică (APP), armată cu țesătură
Rolă
poliesterică (180 g/m2), cu sau fără ardezie. Se aplică prin
1m x 10m
termosudare fără utilizarea de adeziv bituminos.
(10 m2)
MEMBRANE FĂRĂ ARDEZIE
ISOGUM 4 P (4,0 kg/m2).
MEMBRANE CU ARDEZIE
ISOGUM 4 P MIN (4,0 kg/m2).
ISOGUM 4,5 P MIN (4,5 kg/m2).
ISOGUM 4,5 P MIN WHITE (4,5 kg/m2).

54

4

54
160

54(A)(B)
54(A)
54(B)
18
(A+B)
48
(A+B)
54(A)
54(B)

30
30
28
28
13

Materiale Hidroizolante
Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

ISOGUM 3V
0810/4

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Membrană bituminoasă plastomerică, armată cu plasă din fibre
Rolă
de sticlă (50 g/m2). Se lipește prin termosudare fără utilizarea de
1m x 10m
adeziv bituminos.
2

42

(10m )

2

Greutate: 3,0 kg/m .
Membrană bituminoasă
plastomerică armată cu
plasă din fibre de sticlă
(50 g/m2)

ISODIEN 4 PF ALU
0811/4

Membrană bituminoasă elastomerică, armată cu țesătură
Rolă
poliesterică (150 g/m2), acoperită cu folie de aluminiu. Se aplică
1m x 10m
prin termosudare fără utilizarea de adeziv bituminos.
2

30

(10m )

2

Greutate: 4,0 kg/m .

Membrană bituminoasă
elastomerică, acoperită
cu folie de aluminiu

ISOPAST
1014/6

Emulsie bituminoasă
hidroizolantă

ISOLAC-BT
1015/6

Lac de bitum hidroizolant

ISOMAC
1018/6

Mastic bituminos
de etanșare
14

Emulsie bituminoasă, cu aderenţă excepţională şi rezistenţă la
soluţii acide şi alcaline. Este utilizată pentru hidroizolarea
fundaţiilor, a zidurilor de sprijin, pardoselilor, acoperişurilor în
pantă etc., şi ca amorsă pentru lipirea membranelor
bituminoase.
Culoare: Negru castaniu.

19 kg
5 kg

44
126

17 kg
5 kg

44
126

20 kg
5 kg

44
126

Consum:
0,2-1,0 kg/m2/strat.

Lac de bitum pentru hidroizolaţii, cu solvenţi. Are aderenţă
excelentă la orice suprafață şi este impermeabil la apă. Este
utilizat ca amorsă pentru lipirea membranelor bituminoase, ca
barieră contra vaporilor, la izolații și pentru protecţia contra
umezelii a suprafeţelor din beton sau metal (contra oxidării). Se
aplică în 1-3 straturi, cu trafaletul sau prin pulverizare.
Consum: La suprafeţele metalice: 100-150 g/m2/strat.
La suprafeţele de beton: 250-300 g/m2/strat.

Mastic bituminos, cu aderenţă excelentă şi elasticitate. Se
aplică uşor cu şpaclul, la rece. Adecvat pentru astuparea
rosturilor pe suprafeţe orizontale şi verticale, pentru astuparea
fisurilor capilare, pentru astuparea punctelor dificile, în timpul
lipirii membranelor bituminoase la jgheaburi de scurgere,
îmbinări terminale la parapeți etc. De asemenea se folosește
pentru reparaţii la membrane bituminoase.
Culoare: Negru.
Consum: 1,2-1,3 kg/lit.

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Terase
PRODUS/COD

ISOPAST-RUBBER
1014/6

Elastomeric bituminous
waterproofing emulsion

DESCRIERE - APLICARE

Emulsie bituminoasă elastomerică compusă din bitum de înaltă
calitate, răşini şi aditivi speciali. Are durabilitate mare la
umezeală și elasticitate excelentă. Asigură o aderenţă
excepţională pe diverse suporturi, precum betonul, lemnul,
metalul etc. Este utilizată pentru hidroizolarea fundaţiilor, zidurilor
de sprijin, teraselor, acoperişurilor înclinate etc.
Culoare: Negru castaniu.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

44

19 kg

Consum:
0,35-0,50 kg/m2/strat.

1.3 Hidroizolații Pereți
PRODUS/COD

FLEXCOAT
0202/6

Vopsea elastică,
hidroizolantă, de
calitate superioară

DESCRIERE - APLICARE

Vopsea elastică hidroizolantă, pentru uz la exterior și interior.
Oferă impermeabilitate totală, protejând pereții împotriva
precipitaţiilor. Are elasticitate mare și abilitatea de a acoperi
fisurile capilare ale suprafeţelor. Adecvată pentru vopsirea și
hidroizolarea pereților, protecția straturilor bituminoase etc.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

0224/6

Alb
9 lit
3 lit

P
9 lit
3 lit

D
8,7 lit
2,9 lit

44
110

Acoperire:
8-12 m2/lit/strat.

PRODUS/COD

FLEX-PRIMER

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

DESCRIERE - APLICARE

Dispersie polimerică apoasă, cu penetrabilitate ridicată. În
combinaţie cu vopseaua elastică hidroizolantă FLEXCOAT,
constituie un sistem excepţional pentru hidroizolarea pereților.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
44
72
324

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

Acoperire:
5-10 m2/kg.
Grund acrilic de înaltă
calitate, pe bază de apă

NAN0-SEAL
0228/1

Impermeabilizant/stabiliz
ator al suprafeţelor

Dispersie apoasă pe bază de răşini cu penetrabilitate
deosebit de ridicată. Aplicabilă pe suprafeţe poroase, pe care le
stabilizează şi le protejează de umezeală şi de formarea
sărurilor. NANO-SEAL elimină în acelaşi timp apariţia fungilor şi
mucegaiului pe suprafața suportului. Permite vopsirea.
Culoare: Albastru (transparent la uscare).
Consum:
100-200 g/m2, depinde de gradul de absorbție al suportului.

15

Materiale Hidroizolante
Hidroizolații Pereți
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Soluție siliconică, transparentă, gata de utilizare, cu solvenţi pentru
20 lit
impermeabilizarea
suporturilor anorganice. Conferă o hidrofugare
0207/1
3 lit
excelentă şi protecţie îndelungată. Este permeabilă la vapori,
1 lit
permițând respirația structurii. Se aplică pe suprafeţe diverse (piatră
naturală sau artificială, tencuială nevopsită, zidărie aparentă,
cărămidă decorativă, ţiglă, plăci ceramice, beton aparent etc.),
pentru protecţia acestora contra precipitaţiilor. Este adecvată pentru
impermeabilizarea rosturilor dintre plăci. Este certificată cu
Impermeabilizant
marcaj CE ca impermeabilizant pentru suprafețe, conform
siliconic pentru suprafeţe EN 1504-2. Culoare: Transparent.
împotriva efectului ploii
Consum: 0,2-0,4 lit/m2.
Soluție siliconică, transparentă, gata de utilizare, fără solvenţi
PS-21
20 lit
pentru
protecția suprafețelor orizontale sau verticale împotriva
0207/1
5 lit
efectului ploii și pentru impermeabilizarea rosturilor dintre plăci.
Conferă o hidrofugare excelentă şi protecţie îndelungată. Se aplică 1 lit
pe suprafeţe diverse (piatră naturală sau artificială, tencuială,
zidărie aparentă, cărămidă decorativă, ţiglă, plăci ceramice,
marmură nelustruită, beton aparent etc.). De asemenea este
Impermeabilizant
adecvat pentru impermeabilizarea rosturilor dintre plăci.Poate fi
siliconic pentru
aplicat şi pe suporturi uşor umede. Este certificat cu marcaj CE ca
suprafeţe, fără solvenţi,
impermeabilizant pentru suprafețe, conform EN 1504-2.
împotriva efectului ploii
Culoare: Alb (transparent după uscare). Consum: 0,2-0,4 lit/m2.
Dispersie apoasă, cu penetrabilitate ridicată, bazată pe structură
NANOPRO-C
20 lit
nanomoleculară.
Protejează suprafeţele poroase de umezeală şi
0228/1
5 lit
de săruri. Este indicat pentru beton, zidărie de cărămidă,
1 lit
tencuială, rosturi dintre plăci, gipscarton, plăci aglomerate,
acoperiri cu piatră naturală etc. Pentru spaţii interioare şi
exterioare. Este certificat cu marcaj CE ca impregnant hidrofob
conform EN 1504-2.
Nanoimpregnant de
Culoare: Alb (transparent după uscare).
protecţie la umezeală
pentru suprafeţe
Consum: 100-200 ml/m2, în funcţie de absorbţia suportului.
absorbante

PS-20

NANOPRO-M
0228/1

Dispersie apoasă cu penetrabilitate ridicată, bazată pe
structură nanomoleculară. Protejează suprafețele neabsorbante
de umiditate și pete de săruri. Potrivit pentru marmură lustruită,
granit, plăci, porțelan etc. Pentru aplicații interioare și exterioare.
Este certificat cu marcajul CE ca o impregnare hidrofobă, în
conformitate cu EN 1504-2.
Culoare: Alb (transparent după uscare).

20 lit
5 lit
1 lit

4
18

22
120
288

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

Nanoimpregnant de
Consum:
protecţie pentru marmură 50-70 ml/m2, în funcție de absorbanța suportului.
împotriva umezelii

NANOPRO-L
0228/1

Nanoimpregnant pentru
protecţia suprafeţelor
împotriva uleiurilor
16

Dispersie apoasă, cu penetrabilitate ridicată, cu structură
nanomoleculară. Protejează suprafeţele poroase şi puțin poroase
(marmură, granit) de petele de ulei, de umezeală şi de formarea
de săruri, previne apariţia fungilor şi mucegaiului pe acestea.
Adecvat pentru beton, zidărie, tencuială, chit de rosturi,
gipscarton, plăci de lemn, piatră naturală etc., pentru aplicații
interioare și exterioare. Este certificat cu marcaj CE ca
impregnant pentru suprafețe, conform EN 1504-2.
Culoare: Alb (transparent după uscare).
Consum: 50-100 ml/m2, în funcţie de absorbţia suportului.

20 lit
5 lit
1 lit

Materiale Hidroizolante

Hidroizolații Pereți
PRODUS/COD

ISOMAT SL 17
0523/3

Elastomer pentru
hidroizolarea sub plăci
în spații umede

AQUAMAT-F
0215/1

Soluție hidroizolantă,
penetrabilă, pentru pereți
de beton și cărămidă

DESCRIERE - APLICARE

Elastomer hidroizolant, fără solvenţi. Se aplică uşor cu trafaletul
sau cu şpaclul. Este utilizat pentru hidroizolarea, fără rosturi şi
îmbinări, a suprafeţelor care urmează să fie acoperite cu plăci
ceramice, în spaţii umede, precum băi, cabine de duş etc.
Recomandat pentru suprafeţe din beton, tencuială, gipscarton,
plăci aglomerate etc.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

44
110

15 kg
5 kg

Consum:
1,0-1,5 kg/m2, în funcţie de suport.
Soluţie transparentă pe bază de siliciu, hidroizolantă, pentru
combaterea igrasiei ascendente, la pereții din beton sau
cărămidă. Poate fi aplicat atât prin impregnare, cât și prin
metoda perforațiilor.
Culoare: Transparent.

25 kg
6 kg

4

26
72

Consum:
Prin metoda perforaţiilor: circa 18 kg/m2 de secţiune
transversală de zid.
Prin impregnare: 200-300 g/m2 de suprafaţă de zid.

1.4 Materiale Auxiliare Pentru Hidroizolații - Armări
PRODUS/COD

PLASĂ DE ARMARE
DIN FIBRE DE STICLĂ
PENTRU ARMAREA
HIDROIZOLAŢIILOR
1205/1

DESCRIERE - APLICARE

Plasă din fibre de sticlă pentru consolidarea acoperirilor
hidroizolante (exemplu: pentru membranele de tip ISOFLEX), în
situaţii dificile, cu fisuri multiple.
Greutatea: cca. 65 g/m2.
Dimensiunile ochiurilor: 1,0 x 2,0 mm.

AMBALAJ

BUC
BUC/PALET
/BAX

Rolă
1 m x 50 m
(50 m2)
Rolă
10 cm x 50 m

20

17

Materiale Hidroizolante
Materiale Auxiliare Pentru Hidroizolații - Armări
PRODUS/COD

POLYESTER FLEECE
1203/1
1206/1

DESCRIERE - APLICARE

PF 30
Țesătură poliesterică 30 g/m2, utilizată pentru armarea straturilor
hidroizolante elastomerice sau pe bază de ciment.

AMBALAJ

BUC
BUC/PALET
/BAX

Rolă
1 m x 100 m
(100 m2)
1 m x 200 m
(200 m2)
Rolă
10 cm x 50 m

Țesătură poliesterică
pentru armarea straturilor
hidroizolante

MATERIALE PENTRU
IMPERMEABILIZARE
ÎN SPAȚII UMEDE

PF 60
Țesătură poliesterică 60 g/m2, utilizată pentru armarea
hidroizolațiilor poliuretanice ISOFLEX-PU.

20

Rolă
1 m x 50 m
(50 m2)

35

Rolă
10 cm x 50 m

323

Piese speciale realizate din material termoplastic elastomeric
pentru impermeabilizarea spaţiilor umede.

0630/1

Bandă de impermeabilizare pentru racorduri.

1

100

1

500

Colţar interior.

14 cm x 14 cm

25

500

Colţar exterior.

21 cm x 21 cm

25

500

Piesă specială pentru impermeabilizarea prizei de apă.

12 cm x 12 cm

25

1200

42,5 cm x 42,5 cm 10

600

Piesă specială pentru impermeabilizarea în jurul sifonului.
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Rolă
12 cm x 50 m
Rolă
12 cm x 10 m

PRODUS/COD

ISOMAT BUTYL TAPE
0719/1

AMBALAJ

DESCRIERE - APLICARE

Bandă butilică autoadezivă acoperită cu polipropilenă nețesută.
Utilizată în zone umede pentru hidroizolare sub plăci, în special în
locurile în care există fisuri, rosturi etc. Poate fi acoperită cu
adezivi pentru plăci sau materiale hidroizolante pensulabile.

Rolă
8 cm x 10 m

BUC
BUC/PALET
/BAX

6

240

Grosime: 0,9 mm.

Bandă butilică
autoadezivă

FOLIE DE DECUPLARE Adecvată pentru hidroizolare şi decuplare pe suporturi
& HIDROIZOLARE
0719/1

sănătoase sau cu probleme. Se utilizează în special în spaţii
umede, ca şi pe terase, balcoane etc. Se montează pe ziduri sau
pardoseli, pe suporturi diverse, precum beton, mortar de ciment,
placări mai vechi, mozaic, zidărie etc.

Rolă
1 m x 15 m

28

1.5 Materiale Pentru Hidroizolarea Rosturilor
PRODUS/COD

TIXOPHALTE
0624/6

Mastic bituminos
elastoplastic, pentru
lipire şi colmatare

DESCRIERE - APLICARE

Mastic de etanșare, adeziv bituminos, elastoplastic, gata de
utilizare la rece. Oferă flexibilitate superioară permanentă și
excelentă aderență la toate tipurile de materiale în condiții
diverse, chiar și sub apă.
Culoare: Negru.

Mastic elastomeric pentru colmatare şi lipire, cu aderenţă
excepţională la toate materialele de construcţie, precum sticlă,
(fost ELASTOTAN) aluminiu, lemn, PVC etc. Prezintă rezistențe mecanice ridicate,
rezistență la îmbătrânire și la condițiile climatice. Este indicat
pentru colmatarea rosturilor de 3-50 mm.
Culori: Gri, alb.

Mastic elastomeric
pentru colmatare şi lipire

310 ml

24

1.440

600 ml
280 ml

20
12

1.000
1.560

Consum:
Circa 1,4 kg/lit de volum de rost.

DOMOSILCONSTRUCTION
0622/6

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Consum:
Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/2,8 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/11,2 m de rost.
19

Materiale Hidroizolante

Materiale Auxiliare Pentru Hidroizolații - Armări

Materiale Hidroizolante
Materiale Pentru Hidroizolarea Rosturilor
PRODUS/COD

DOMOSIL
0623/6

DESCRIERE - APLICARE

Silicon cu utilizare generală, de înaltă calitate, pentru etanşarea
rosturilor de 3-40 mm, pe suprafeţe din materiale neporoase,
precum sticla, aluminiul, porţelanul (plăci etc.), materialele
ceramice etc.
Culori: Transparent, alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

280 ml

25

1.875

25

1.875

12

1.560

12

1.560

12

1.560

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.
Silicon pentru utilizare
generală

DOMOSIL-S
0622/6

Silicon rezistent la
mucegai

DOMOSIL-MICRO
0622/6

Silicon antifungic, cu
tehnologie Microban®
integrată

DOMOSIL-POOL
0622/6

Silicon pentru imersie
permanentă în apă

DOMOSIL-FIRE 300
0622/6

Silicon rezistent la
temperaturi înalte
20

Silicon sanitar de înaltă calitate, pentru etanşarea rosturilor de 3-40
280 ml
mm, pe suprafeţe din materiale neporoase, precum sticla, aluminiul,
porţelanul (plăci etc.), materialele ceramice etc. Este adecvat
pentru aplicaţii în spaţii cu umezeală mare (bucătării, băi etc.),
ca şi în spitale, laboratoare de microbiologie etc. Împiedică
dezvoltarea fungilor care provoacă înnegriri şi pete în spaţiile
respective. Este contraindicat pentru acvarii, din cauza conținutului
de agent antifungic.
Culori: Transparent, alb.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Silicon antifungic de înaltă calitate, cu tehnologie Microban®
280 ml
de protecţie antibacteriană integrată. Rămâne stabil la culoare
timp de peste 10 ani. Este indicat pentru etanşarea rosturilor cu
lăţimi de 3-40 mm, în materiale neporoase, precum sticla,
aluminiul, porţelanul (plăci, articole sanitare etc.) şi obiecte
ceramice neporoase. Este utilizat în spaţii cu umezeală mare,
precum bucătării, băi etc. Nu este recomandat pentru acvarii și
nu poate fi vopsit.
Culori: Transparent, alb.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.
Silicon de etanșare pentru imersie permanentă în apă, precum
280 ml
piscine, acvarii etc. Utilizat pentru etanşarea rosturilor verticale şi
orizontale cu lăţimi de 3-40 mm, în spaţii interioare şi exterioare.
Prezintă o aderenţă foarte bună la suporturi precum sticla,
porţelanul (plăci etc.), aluminiul, obiectele ceramice etc. De
asemenea, este indicat pentru aplicaţii la nave marine,
construcţii din sticlă etc. Nu poate fi vopsit.
Culoare: Transparent.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.
Silicon de etanșare, potrivit pentru utilizarea la lucrări supuse
280 ml
temperaturilor ridicate (până la +250ºC în condiții de utilizare
constantă și până la +300ºC utilizare temporară). Aderă perfect
pe suprafețe neabsorbante, cum ar fi sticlă, plăci ceramice,
blocuri de sticlă, plăci de acoperiș, straturi epoxidice, poliesteri,
poliacrilici etc. Este rezistent la ulei, grăsime, apă, antigel și
valvoline. Este ideal pentru etanșarea în mașină, la flanșe pompă,
capace de valve, evacuare și conducte de ventilație. Nu poate fi
vopsit. Culoare: Roșu.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Materiale Hidroizolante

Materiale Pentru Hidroizolarea Rosturilor
PRODUS/COD

FLEX PU-30 S
0626/6

DESCRIERE - APLICARE

Mastic poliuretanic, monocomponent, cu solvenţi, pentru
600 ml
etanşare și lipire. Ideal pentru etanşarea rosturilor la care se cere
310 ml
o elasticitate ridicată. Este adecvat pentru rosturi cu lăţimi de
5-50 mm, în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială, oțel,
aluminiu, lemn, plăci ceramice etc. Se aplică în spaţii interioare
şi exterioare.
Culori: Gri, alb.

Mastic poliuretanic
pentru etanşare

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

FLEX PU-50 S

Mastic poliuretanic monocomponent, cu solvenţi, pentru
etanşare şi lipire. Are o aderenţă excelentă la toate materialele
de construcţii, precum beton, zidărie, piatră naturală şi
artificială, metal, aluminiu, lemn, plăci ceramice etc. Este
adecvat pentru rosturi cu lăţimi de 5-30 mm. Se aplică în spaţii
interioare şi exterioare.
Culori: Gri, alb.

0626/6

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

600 ml
310 ml

Mastic poliuretanic
pentru etanşare şi lipire

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

FLEX PU-40

Mastic poliuretanic, monocomponent, fără solvenţi, pentru
600 ml
etanşare și lipire. Are o aderenţă excepţională la toate materialele
310 ml
de construcţii, precum betonul, zidăria, piatra naturală şi
sintetică, metalul, aluminiul, lemnul, plăcile ceramice, plastic
rigid etc. Este adecvat pentru spaţii interioare şi exterioare.
Culori: Gri, alb, maro.

0626/6

Mastic poliuretanic
pentru etanşare şi lipire

FLEX PU-2K
0633/6

Mastic poliuretanic
bicomponent

20
12

1.000
1.560

20
12

1.000
1.560

20
12

1.000
1.560

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Mastic poliuretanic bicomponent. Ideal pentru etanşarea
rosturilor orizontale şi verticale din structuri de beton și structuri
precum rezervoare, canale etc.
Este disponibil în două tipuri:
FLEX PU-2KV: Pentru suprafețe verticale.
FLEX PU-2KH: Pentru suprafețe orizontale.
Culoare: Gri.

5 kg
(A+B)

108
(A+B)

Consum:
1,45 kg/lit de volum de rost.
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Materiale Hidroizolante
Materiale Pentru Hidroizolarea Rosturilor
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

FLEX MS-20
0627/6

NOU

Gri
600 ml
310 ml

20
12

1.000
1.560

Alb
600 ml

20

1.000

Gri
600 ml
280 ml

20
12

1.000
1.560

Alb
280 ml

12

1.560

Cărămiziu
280 ml 12

1.560

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Mastic elastomeric
de etanșare

FLEX MS-45
0629/6

Mastic elastomeric de etanșare fără solvent, monocomponent.
Ideal pentru etanșarea rosturilor în cazul în care este necesară o
elasticitate ridicată. Potrivit pentru rosturi în beton, zidărie, pietre
naturale și sintetice, oțel, aluminiu, lemn, plăci ceramice, plastic
etc. Pentru aplicații exterioare și interioare.
Culori: Gri, alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Ambalaj
nou

Mastic elastomeric adeziv şi etanşant, cu aderenţă excelentă la
toate materialele de construcţii, precum sticlă, aluminiu, lemn,
PVC etc. Se utilizează pentru lipiri puternice și elastice. Prezintă
rezistenţe mecanice ridicate şi rezistenţă la îmbătrânire. Are
aderenţă chiar şi la suporturi ușor umede. Previne apariția
fungilor. Poate fi vopsit după întărire.
Culori: Gri, alb, cărămiziu.

Mastic elastomeric de
etanșare și lipire pentru
aplicații multiple

Consum:
Consum indicativ: 1 flacon/10 m de bandă.

WATERSTOP 1520

Bandă specială dintr-o combinaţie de bentonit şi cauciuc.
Rolă
Adecvată pentru astuparea-impermeabilizarea rosturilor de
30 m/box
lucru, în elemente de beton (de exemplu: îmbinarea dintre placa
de beton şi peretele de beton).

0625/6

30

Dimensiuni: 15 mm x 20 mm.

Bandă din bentonit
expandat

1.6 Membrane Hidroizolante Pentru Acoperișuri
PRODUS/COD

ROOF-TOP
0704/4

Membrană bituminoasă,
pentru hidroizolarea
acoperişurilor
22

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ

Membrană bituminoasă pentru amplasare sub țigla acoperișului.
Asigură impermeabilizare completă și are rezistență mecanică
mare. Posedă armătură de poliester și este acoperită cu un film
dublu, perforat de polietilenă.

Rolă
1 m x 30 m
(30 m2)

BUC
/BAX

ROOF-TOP 800
Greutate rulou: circa 24 kg.

42

ROOF-TOP 600
Greutate rulou: circa 18 kg.

42

Materiale Hidroizolante

Membrane Hidroizolante Pentru Acoperișuri
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

ISOMAT BUTYL TAPE ALU Bandă butilică autoadezivă, laminată cu aluminiu. Se utilizează în
0719/4

AMBALAJ

BUC
/BAX

special pentru hidroizolare şi etanşare la acoperişuri şi terase, în
punctele de racordare dintre coşuri şi acoperiş, dintre conductele
de aer şi acoperiş etc., ca şi pentru reparaţii la ţiglă, pentru
obturarea rosturilor şi orificiilor din coama acoperişului etc.

Rolă
20 cm x 10 m

3

10 cm x 10 m

6

Grosime: 0,6 mm.

5 cm x 10 m

12

Bandă butilică
autoadezivă,
laminată cu aluminiu
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Materiale Hidroizolante

24

2

VOPSELE
& TENCUIELI
• Vopsele și Amorse Pentru Interior
• Vopsele și Amorse Pentru Exterior
• Vopsele și Amorse Email
• Protecția Lemnului
• Vopsele și Amorse Epoxidice
• Lacuri Speciale
• Tencuieli Acrilice
• Tencuieli Siliconice
• Tencuieli Silicon-Silicatice
• Tencuieli pe Bază de Ciment
• Amorse Pentru Tencuieli
• Armături Pentru Tencuieli

2. Vopsele & Tencuieli
2.1 Vopsele și Amorse Pentru Interior
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

ISOMAT COLOR

PREMIUM MATT
0242/6

NOU

Vopsea lavabilă mată,
de interior, premium

Vopsea lavabilă, mată, pentru interior, ideală pentru profesionişti.
ISOMAT COLOR PREMIUM MATT are o lucrabilitate foarte bună,
putere mare de acoperire, permeabilitate la vaporii de apă,
rezistenţă la spălare ridicată şi durabilitate. Se aplică în spații
interioare, pe suprafețe noi sau vechi. Este recomandată pentru
utilizare pe toate materialele de construcţii obișnuite, precum
beton, tencuială, gips carton, vopsea veche etc.
Culoare: Alb.

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Alb
25 lit
15 lit
9 lit

Acoperire: 12-16 m2/lit/strat.

Vopsea lavabilă, bază de colorare, mată, pentru interior, ideală
pentru profesionişti. ISOMAT COLOR PREMIUM MATT BAZĂ are o
PREMIUM MATT BAZĂ
lucrabilitate foarte bună, putere mare de acoperire,
0242/6
NOU permeabilitate la vaporii de apă, rezistenţă la spălare ridicată şi
durabilitate. Se aplică în spații interioare, pe suprafețe noi sau
vechi. Este recomandată pentru utilizare pe toate materialele de
construcţii obișnuite, precum beton, tencuială, gips carton,
vopsea veche etc. Culori: O gamă de culori selecționate din
ISOMAT COLOR SYSTEM.
Vopsea lavabilă mată,
Acoperire: 12-16 m2/lit/strat.
de interior, premium
ISOMAT COLOR

ISOMAT CLASSIC ECO
0233/6

Vopsea emulsie,
ecologică, de înaltă
calitate, pentru interior
ISOMAT CLASSIC ECO
0212/6

SATIN

Vopsea, ecologică, de
înaltă calitate, satinată,
pentru interior
ISOMAT COLOR

PROFESSIONAL
0232/6

Vopsea emulsie ecologică, de înaltă calitate, pentru utilizare la
interior. Caracterizată de acoperire excelentă și lucrabilitate
foarte bună, precum și de o rezistență superbă la spălări
frecvente și îmbătrânire. Oferă aderență puternică la orice tip de
suport vechi sau nou, precum tencuială, beton, plăci de
gipscarton etc. Oferă un finisaj excelent și nu conține amoniac.
Culori: Alb și culori din paletarul ISOMAT COLOR SYSTEM.
Acoperire:
Circa 12 m2/lit/strat.

P
9 lit

Alb
9 lit
3 lit
0,75 lit
Colorat
9 lit
3 lit
1 lit

Vopsea ecologică, de înaltă calitate, satinată, pentru utilizare la
Alb
interior. Caracterizată de acoperire excelentă, lucrabilitate foarte
9 lit
bună, precum și de o rezistență deosebită la spălări frecvente și
3 lit
îmbătrânire. Oferă aderență puternică la orice tip de suport vechi
0,75 lit
sau nou, precum tencuială, beton, plăci de gipscarton etc.
Nu conține amoniac. Formează o suprafață cu un finisaj perfect
satinat.
Culori: Alb și culori din paletarul ISOMAT COLOR SYSTEM.

4
12

44
110
336

4
12

44
110
336

4
12

44
110
336

Acoperire: Circa 12 m2/lit/strat.
Vopsea lavabilă, albă, pentru interior, ideală pentru profesionişti.
Alb
ISOMAT COLOR PROFESSIONAL are o lucrabilitate foarte bună,
15 lit
putere mare de acoperire, rezistenţă la spălare ridicată şi
9 lit
durabilitate. Se aplică în spații interioare pe suprafețe noi sau
2,5
lit
vechi. Este recomandată pentru utilizare pe toate materialele de
construcţii obișnuite, precum beton, tencuială, gipscarton, vopsea
veche etc.
Culoare: Alb.

Vopsea lavabilă, albă,
pentru interior,
Acoperire: 12-16 m2/lit/strat.
ideală pentru profesioniști
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12
24
40

24
40
90

Vopsele și Amorse Pentru Interior
DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Vopsea lavabilă, bază pentru colorare, pentru interior, ideală
pentru profesionişti. ISOMAT COLOR PROFESSIONAL BAZĂ are o
PROFESSIONAL BAZĂ
lucrabilitate foarte bună, putere mare de acoperire, rezistenţă la
0232/6
spălare şi durabilitate. Se aplică în spații interioare pe suprafețe
noi sau vechi. Este recomandată pentru utilizare pe toate
materialele de construcţii obișnuite, precum beton, tencuială,
gipscarton, vopsea veche etc.
Culori: O gamă de culori selecționate din ISOMAT COLOR
Vopsea lavabilă,
SYSTEM.
pentru interior,
Acoperire: 12-16 m2/lit/strat.
ideală pentru profesioniști
ISOMAT COLOR

ISOMAT COLOR

STANDARD
0231/6

Vopsea lavabilă, albă, cu utilizare generală, pentru interior.
ISOMAT COLOR STANDARD este indicată pentru aplicări în spaţii
care necesită vopsiri frecvente, precum clădirii publice, hoteluri,
şcoli, centre de distracţii etc. Produsul are o lucrabilitate foarte
bună și putere mare de acoperire. Este recomandat pentru
utilizare pe toate materialele de construcţii obișnuite, precum
beton, tencuială, gipscarton, vopsea veche etc.
Culoare: Alb.

Vopsea lavabilă, albă
pentru interior

Acoperire: 12-14 m2/lit/strat.

ISOMAT COLOR

Vopsea lavabilă, bază pentru colorare, cu utilizare generală,
pentru interior. ISOMAT COLOR STANDARD BAZĂ este indicată
pentru aplicări în spaţii care necesită vopsiri frecvente, precum
clădirii publice, hoteluri, şcoli, centre de distracţii etc. Produsul
are o lucrabilitate foarte bună, și putere mare de acoperire.
Recomandat pentru utilizare pe toate materialele de construcţii
obișnuite, precum beton, tencuială, gipscarton, vopsea veche etc.
Culori: O gamă de culori selecționate din ISOMAT COLOR
SYSTEM.
Acoperire: 12-14 m2/lit/strat.

STANDARD BAZĂ
0231/6

Vopsea lavabilă,
pentru interior
ISOMAT COLOR

ECONOMY
0232/6

Vopsea albă, pentru interior. ISOMAT COLOR ECONOMY are o
lucrabilitate foarte bună, putere mare de acoperire și este ideală
pentru spaţii care necesită vopsiri frecvente. Este o soluție
economică, cu un raport calitate-preț bun. Recomandată pentru
utilizare pe toate materialele de construcţii obișnuite, precum
beton, tencuială, gipscarton, vopsea veche etc.
Culoare: Alb.

Vopsea albă, pentru
interior

Acoperire: 10-14 m2/lit/strat.

ISOMAT COLOR

Vopsea pentru interior, bază pentru colorare. ISOMAT COLOR
ECONOMY BAZĂ are o lucrabilitate foarte bună, putere mare de
acoperire și este ideală pentru spaţii care necesită vopsiri
frecvente. Este o soluţie economică cu un raport calitate-preţ
bun. Este recomandat pentru utilizare pe toate materialele de
construcţii obișnuite, precum beton, tencuială, gipscarton, vopsea
veche etc.
Culori: O gamă de culori selecționate din ISOMAT COLOR
SYSTEM.
Acoperire: 10-14 m2/lit/strat.

ECONOMY BAZĂ
0232/6

Vopsea pentru interior

P
D
TR
9 lit 8,6 lit 8,3 lit 44
2,5 lit 2,4 lit 2,3 lit 110
0,75 lit 0,72 lit 0,69 lit 384

Alb
25 lit
15 lit
9 lit
2,5 lit

12
24
40
90

P
9 lit
2,5 lit
0,75 lit

Alb
15 lit
9 lit
2,5 lit

TR
8,3 lit 44
2,3 lit 110
0,69 lit 384

24
40
90

P
15 lit
9 lit
2,5 lit

24
40
90
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Vopsele & Tencuieli

PRODUS/COD

Vopsele & Tencuieli
Vopsele și Amorse Pentru Interior
PRODUS/COD

ISOMAT

ΒΑΤΗ & KITCHEN
0229/6

Vopsea antimucegai de
calitate superioară

CL-MOLD
1402/1

Lichid de curăţat, cu
efect antimucegai

COLORANȚI DE BAZĂ
PENTRU VOPSELE
0235/6

DESCRIERE - APLICARE

Vopsea antimucegai, de calitate superioară, pentru vopsirea
suprafeţelor în spaţii interioare. Împiedică eficient formarea
mucegaiului şi a bacteriilor şi este ideală pentru spaţiile cu multă
umezeală şi vapori de apă, precum bucătării, băi, subsoluri,
tavane etc. Prezintă aderenţă puternică la suporturi diverse,
precum tencuială, beton, cărămizi, rigips, lemn etc. Nu conţine
amoniac. Conferă o suprafaţă mată uniformă.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Alb
9 lit
4 lit

4

44
65

1 lit

12

324

Acoperire: Circa 12 m2/lit/strat.
Lichid special de curăţat, cu efect antimucegai. Curăţă
suprafeţele de mucegai, bacterii şi alge şi le dezinfectează.
Poate fi aplicat şi preventiv, pentru a împiedica apariţia unor
microorganisme în spaţii cu multă umezeală. Este foarte eficient
pentru curăţarea suprafeţelor precum ziduri, tavane, piatră
naturală, cărămidă, tencuială, piscine etc. Poate fi utilizat şi
pentru eliminarea fungilor şi menţinerea condiţiilor igienice în
spaţii precum bucătării, restaurante, hoteluri, fabrici sau
depozite de produse alimentare, brutării etc.
Culoare: Bleu.

Coloranţi de bază de înaltă calitate, pentru colorarea tuturor
0,750 lit 12
vopselelor albe plastice şi acrilice. Sunt caracterizaţi de o
0,375 lit 12
încorporare uşoară în vopsea, de putere colorantă şi putere de
0,200 lit 14
acoperire ridicată, de lucrabilitate foarte bună, de rezistenţe
deosebit de ridicate la spălare frecventă şi îmbătrânire. Nu conţin
amoniac şi nu au miros. Conferă un efect final mat ireproşabil.
Culori: Blue, Yellow, Red, Green, Brown, Black, Reddish brown,
Ochre.

336
504
756

Consum: Depinde de culoarea finală dorită.

WHITE PRIMER 2 IN 1
FLEX-PRIMER
0212/6

Amorsă albă pe bază de apă, pentru interior. Se utilizează ca
amorsă, înlocuind în același timp primul strat de vopsea. În acest
mod se reduce consumul de vopsea. În plus, mărește aderența
vopselei la suport, are putere de pătrundere ridicată și uscare
rapidă. Adecvată pentru utilizare la interior pe suprafeţe din
tencuială, beton, cărămidă, glet pe bază de ipsos si de ciment,
BCA, plăci de gipscarton etc.
Culoare: Alb.

Amorsă albă pentru
interior

Acoperire: Circa 12-14 m2/lit/strat.

PRIMER-PRO

Amorsă pe bază de apă. Mărește aderenţa vopselei la suport,
reduce consumul de materiale de finisaj, are putere de
pătrundere ridicată și uscare rapidă. Este adecvat pentru utilizare
la interior și exterior pe suprafeţe de tip: tencuială, beton,
cărămidă, glet pe bază de ipsos și de ciment, BCA, pe vopsele
vechi stabile, plăci din gipscarton etc. Produsul se aplică nediluat
sau cu diluţie până la 1:4 cu apă, în funcţie de porozitatea
suportului.
Culoare: Transparent.
Acoperire: 5-25 m2/lit, depinde de gradul de absorbție al
suportului și de gradul de diluție cu apă.

0205/6

Amorsă pentru interior
și exterior
28

15 lit
9 lit
4 lit

24
44
65

10 lit
5 lit
1 lit

60
128
384
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Vopsele și Amorse Pentru Interior
PRIMER-GB
0205/6

Grund pentru plăci
de gipscarton

BLOCK PRIMER
0213/6

Grund acrilic - Izolator
pentru poluanți

DESCRIERE - APLICARE

Grund acrilic, pe bază de apă, gata de utilizat, pentru aplicarea
pe plăci de gipscarton înainte ca acestea să fie acoperite cu
vopsea acrilică. Îmbunătățește aderența vopselei pe
placa de gipscarton și îmbunătățește puterea de acoperire a
acesteia. Poate fi de asemenea utilizat și pe alte suprafețe
absorbante, cum ar fi beton, zidărie, tencuială etc.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

10 lit
3 lit

4

44
110

4
12

110
336

Vopsele & Tencuieli

PRODUS/COD

Acoperire: 10-12 m2/lit/strat.

Grund acrilic pe bază de apă. Prezintă aderenţă mare şi
3 lit
penetrabilitate ridicată. Blochează poluanţii hidrosolubili existenţi
0,75 lit
în suport, pentru ca aceştia să nu apară în vopseaua finală.
Adecvat pentru utilizare pe suprafețe care urmează a fi acoperite
cu vopsele plastice sau acrilice şi care sunt afectate de poluanţi,
precum fum, nicotină, gaze de eşapament, urme de markeri, de
creion etc. Se poate utiliza diluat cu până la 10% apă curată. În
cazul petelor intense este de preferat a se utiliza nediluat.
Culoare: Alb.
Acoperire: Circa 11-12 m2/lit/strat.

2.2 Vopsele și Amorse Pentru Exterior
PRODUS/COD

ISOMAT ACRYL

PROFESSIONAL
0208/6

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Vopsea lavabilă, albă, pentru exterior, ideală pentru profesionişti.
Alb
ISOMAT ACRYL PROFESSIONAL este utilizată pentru acoperirea
15 lit
suprafețelor noi sau vechi, având o lucrabilitate foarte bună, putere
9 lit
mare de acoperire, rezistenţă la spălare şi durabilitate, rezistență
2,5 lit
mare la condițiile atmosferice. Adecvată pentru toate materialele
de construcţii obișnuite, precum beton, tencuială, cărămidă,
azbociment, lemn, vopsea veche etc.
Culoare: Alb.

Vopsea acrilică, albă
pentru exterior,
Acoperire: 12-16 m2/lit/strat.
ideală pentru profesioniști
Vopsea lavabilă, bază pentru colorare, ideală pentru profesionişti.
ISOMAT ACRYL
ISOMAT ACRYL PROFESSIONAL BAZĂ este utilizată pentru
PROFESSIONAL BAZĂ
acoperirea suprafețelor noi sau vechi, având o lucrabilitate foarte
0208/6
bună, putere mare de acoperire, rezistenţă la spălare şi
durabilitate, rezistență mare la condițiile atmosferice. Adecvată
pentru toate materialele de construcţii obișnuite, precum beton,
tencuială, cărămidă, azbociment, lemn, vopsea veche etc.
Culori: O gamă de culori selecționate din ISOMAT COLOR
Vopsea acrilică, pentru
SYSTEM.
exterior, ideală pentru
Acoperire: 12-16 m2/lit/strat.
profesioniști
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90

P
D
TR
9 lit 8,6 lit 8,3 lit 44
2,5 lit 2,4 lit 2,3 lit 110
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Vopsele & Tencuieli
Vopsele și Amorse Pentru Exterior
PRODUS/COD

ISOMAT ACRYL

STANDARD
0205/6

Vopsea lavabilă albă,
pentru exterior
ISOMAT ACRYL

STANDARD BAZĂ
0205/6

Vopsea lavabilă, pentru
exterior
ISOMAT SILICONE
0230/6

Vopsea siliconică de
calitate superioară
pentru exterior

FLEXCOAT
0202/6

Vopsea elastică,
hidroizolantă, de
calitate superioară

30

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Vopsea lavabilă, albă, cu utilizare generală, pentru exterior.
Alb
ISOMAT ACRYL STANDARD este indicată pentru vopsirea
15 lit
suprafeţelor noi și vechi care necesită vopsiri frecvente, cum
9 lit
sunt cele ale clădirilor publice, hotelurilor, școlilor etc. Produsul
2,5
lit
are lucrabilitate foarte bună, putere mare de acoperire, rezistenţă
la spălare și rezistenţă la condiţiile atmosferice. Adecvată pentru
toate materialele de construcţii obișnuite, precum beton, tencuială,
cărămidă, azbociment, lemn, vopsea veche etc.
Culoare: Alb.
Acoperire: 12-14 m2/lit/strat.
Vopsea lavabilă, bază pentru colorare, cu utilizare generală,
pentru exterior. ISOMAT ACRYL STANDARD BAZĂ este indicată
pentru vopsirea suprafeţelor noi și vechi care necesită vopsiri
frecvente, cum sunt cele ale clădirilor publice, hotelurilor, școlilor
etc. Produsul are lucrabilitate foarte bună, putere de acoperire,
rezistenţă la spălare și rezistenţă la condiţiile atmosferice.
Adecvată pentru toate materialele de construcţii obișnuite, precum
beton, tencuială, cărămidă, azbociment, lemn, vopsea veche etc.
Culori: O gamă de culori selecționate din ISOMAT COLOR
SYSTEM.
Acoperire: 12-14 m2/lit/strat.
Vopsea siliconică de calitate superioară, din noua generaţie,
pentru utilizare în spaţii exterioare. Ideală pentru spații cu
umiditate ridicată și condiții atmosferice extreme. Caracterizată
prin permeabilitate mare la vaporii de apă şi o mare putere de
acoperire. Prezintă aderenţă puternică la orice suport, nou sau
vechi, precum tencuială, beton, lemn etc. Conferă o suprafaţă
mată uniformă.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

24
40
90

P
9 lit
2,5 lit

TR
8,3 lit 44
2,3 lit 110

Alb
10 lit
3 lit

P
10 lit
3 lit

D
9,7 lit
2,9 lit

44
110

Alb
9 lit
3 lit

P
9 lit
3 lit

D
8,7 lit
2,9 lit

44
110

Acoperire: Circa 12 m2/lit/strat.
Vopsea elastică hidroizolantă, pentru uz la exterior și interior.
Oferă impermeabilitate totală, protejând pereții împotriva
precipitaţiilor. Are elasticitate mare și abilitatea de a acoperi
fisurile capilare ale suprafeţelor. Adecvată pentru vopsirea și
hidroizolarea pereților, protecția straturilor bituminoase etc.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.
Acoperire:
8-12 m2/lit/strat.

Vopsele și Amorse Pentru Exterior
PRODUS/COD

FLEX-PRIMER
0224/6

DESCRIERE - APLICARE

Dispersie polimerică apoasă, cu penetrabilitate ridicată. În
combinaţie cu vopseaua elastică hidroizolantă FLEXCOAT,
constituie un sistem excepţional pentru hidroizolarea pereților.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
44
72
324

4
12

22
96
288

Vopsele & Tencuieli

Acoperire:
5-10 m2/kg.
Grund acrilic de înaltă
calitate, pe bază de apă

SM-18
1407/6

Se utilizează pentru diluarea ISOLAC-DUCO. În plus, SM-18 este
adecvat pentru diluarea lacurilor pe bază de solvenți, lacurilor
care se aplică cu peria sau cu rola și pentru curățarea uneltelor
după aplicarea acestor materiale.

20 lit
5 lit
0,75 lit

Diluant special

2.3 Vopsele și Amorse Email
PRODUS/COD

ISOLAC ΑQUA SATIN
0241/6

Ripolină pe bază de apă,
de calitate excelentă.
Suprafaţă satinată

ISOLAC ΑQUA GLOSS
0240/6

Ripolină pe bază de apă,
de calitate excelentă.
Suprafaţă strălucitoare

DESCRIERE - APLICARE

Ripolină pe bază de apă, de calitate excelentă, din noua
generaţie, pentru suprafeţe din lemn. Adecvată în spaţii interioare
şi exterioare. Este caracterizată de elasticitate ridicată, putere de
acoperire excelentă, rezistenţe excepţionale la condiţiile
atmosferice şi durabilitate. Prezintă aderenţă puternică şi este
adecvat pentru revopsirea suprafeţelor acoperite cu vopsele pe
bază de apă sau vopsele şi lacuri mai vechi pe bază de solvenţi
(ripoline sau vopsele pe bază de ulei). Conferă o suprafaţă
uniformă, satinată.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.
Acoperire: Circa 12 m2/lit/strat.
Ripolină pe bază de apă, de calitate excelentă, din noua
generaţie, pentru suprafeţe de lemn. Pentru utilizare în spaţii
interioare şi exterioare. Caracterizată prin elasticitate ridicată,
putere de acoperire excelentă, rezistenţă la condiţiile
atmosferice şi îmbătrânire. Are aderenţă puternică şi este
adecvată pentru revopsirea suprafeţelor acoperite cu vopsele pe
bază de apă sau vopsele şi lacuri mai vechi pe bază de solvenţi
(ripoline sau vopsele pe bază de ulei). Conferă o suprafaţă
uniformă, strălucitoare.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.
Acoperire: Circa 12 m2/lit/strat.

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Alb
P
D
TR
2,50 lit 2,25 lit 2,16 lit 2,10 lit 140
0,75 lit 0,75 lit 0,72 lit 0,70 lit 360

Alb
P
D
TR
2,50 lit 2,25 lit 2,16 lit 2,10 lit 140
0,75 lit 0,75 lit 0,72 lit 0,70 lit 360
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Vopsele & Tencuieli
Vopsele și Amorse Email
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

ISOLAC AQUA-PRIMER Grund acrilic pe bază de apă, pentru suprafeţe din lemn. Adecvat 2,50 lit

4
12

140
360

2,50 lit
0,75 lit
0,375 lit
Culori
standard
0,375 lit
Culori
2,50 lit
0,75 lit

4
12
24

140
360
720

24

720

4
12

140
360

2,50 lit
0,75 lit

4
12

140
360

2,50 lit
0,75 lit

4
12

140
360

2,50 lit
Poate fi folosită direct pe metale ruginite fără amorsare
anterioară. Adecvată pentru aplicare la interior și la exterior. Oferă 0,75 lit
duritate, grad de luciu și acoperire ridicată. Prezintă rezistență
excelentă la condițiile atmosferice și îmbătrânire. Se usucă
repede și oferă o suprafață extrem de rezistentă la uzură și la
impact. Culori: Culori selectate din paletarul ISOLAC DUCO.
Ambalaje de 2,50 lit: Alb, negru, verde pin (RAL 6005). Ambalaje
de 0,75 lit: Alb, negru, maro (RAL 8002), roșu foc, verde pin (RAL
Vopsea email pentru
aplicare directă pe rugină 6005), grafit, bej (RAL 1015), albastru de mykonos.
Acoperire: 8-12 m2/lit/strat.

4
12

140
360

0240/6

pentru utilizare în spaţii interioare şi exterioare. Prezintă aderenţă
0,75 lit
puternică şi o mare putere de acoperire. Este destinat utilizării pe
suprafeţe de lemn noi sau vechi şi constituie suportul ideal
pentru ripolina pe bază de apă ISOLAC AQUA. Este fără miros şi
prietenos cu mediul şi cu utilizatorul.
Culoare: Alb.

Grund acrilic pe
bază de apă pentru
suprafețe din lemn

Acoperire:
Circa 12 m2/lit/strat.

ISOLAC DUCO

Vopsea email de calitate superioară, cu grad înalt de luciu, pentru
suprafețe metalice interioare și exterioare. Se aplică pe uși
metalice noi sau vechi, balustrade, mașinării, unelte etc. Oferă
duritate și acoperire mare, uscare rapidă și înaltă rezistență la
uzură, condiții atmosferice și îmbătrânire.
Culori: Alb, negru și 12 culori standard (ambalaje de 0,375 lit).
Alb, negru și culori selectate din paletarul ISOMAT COLOR
SYSTEM și RAL (ambalaje de 0,75 lit și 2,50 lit).

0244/6

Vopsea email de calitate
superioară pentru
suprafețe metalice.
Finisaj lucios

ISOLAC DUCO SATIN
0250/6

Acoperire: Circa 15 m2/lit/strat.
Vopsea email de calitate superioară, satinată pentru suprafețe
metalice interioare și exterioare. Se aplică pe uși metalice noi
sau vechi, balustrade, mașinării unelte etc. Oferă duritate și
acoperire mare, uscare rapidă și înaltă rezistență la uzură,
condiții atmosferice și îmbătrânire.
Culori: Alb, negru și culori selectate din paletarul ISOMAT COLOR
SYSTEM.

Vopsea email foarte dură,
Acoperire: Circa 15 m2/lit/strat.
satinată, pentru suprafețe
metalice

ISOLAC RUST PRIMER Grund anticoroziv pentru suprafeţe metalice. Adecvat pentru
0244/6

Grund anticoroziv pentru
suprafețe metalice

utilizare în spaţii interioare şi exterioare. Prezintă o aderenţă
puternică şi protejează eficient suprafeţele metalice de rugină.
Este destinat utilizării pe suprafeţe metalice noi sau vechi,
precum uşi, grilaje, utilaje unelte etc. Constituie suportul ideal
pentru vopseaua pentru suprafeţe metalice ISOLAC DUCO.
Culori: Alb, gri, maro.
Acoperire:
Circa 13 m2/lit/strat.

ISOLAC BLOCK GLOSS Vopsea email de calitate superioară pentru suprafețe metalice.
0251/6
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Vopsele și Amorse Email
PRODUS/COD

Se utilizează pentru diluarea ISOLAC-DUCO. În plus, SM-18 este
adecvat pentru diluarea lacurilor pe bază de solvenți și lacurilor
care se aplică cu peria sau cu rola și pentru curățarea uneltelor
după aplicarea acestor materiale.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 lit
5 lit
0,75 lit

4
12

22
96
288

Vopsele & Tencuieli

SM-18
1407/6

DESCRIERE - APLICARE

Diluant special

2.4 Protecția Lemnului
PRODUS/COD

ISOXYL
0248/6

Conservant pentru lemn

ISOXYL COLOR
0251/6

Conservant colorat
pentru lemn

ISOLUX
0246/6

Lac gata colorat
pentru lemn

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Conservant de calitate superioară și lac de protecție, impregnant 5,00 lit
pentru suprafețe de lemn. Pătrunde adânc în lemn și îl protejează
2,50 lit
de viermi, ciuperci și pete albastre, evidențiind astfel
0,75 lit
frumusețea naturală a lemnului. Poate fi vopsit și prezintă
rezistență la condițiile meteorologice și îmbătrânire. Nu se
cojește și nu se umfla. Utilizat în aplicații interioare sau
exterioare, vechi sau noi, pe suprafețe de lemn (de exemplu: uși,
ferestre, construcții din lemn, mobilier de grădină etc.).
Culoare: Transparentă.
Acoperire: 14-18 m2/lit/strat.
Lac de impregnare, conservant și protector colorat, de calitate
2,50 lit
superioară pentru suprafețe din lemn. Pătrunde adânc în lemn
0,75
lit
și-l protejează împotriva viermilor, fungilor și petelor albastre,
evidențiind astfel frumusețea naturală a lemnului. Prezintă
rezistență la condițiile meteorologice și la îmbătrânire. Nu se
cojește și nu se umfla. Folosit în aplicații interioare sau
exterioare, pe suprafețe de lemn vechi sau noi (de exemplu: uși,
ferestre, construcții din lemn, mobilier de grădină etc.).
Culori: Ambalaj de 2,50 lit: Stejar, nuc deschis, nuc închis, teak,
mahon. Ambalaj de 0,75 lit: Stejar, nuc deschis, nuc inchis, teak,
palisandru, pin, castan, mahon. Acoperire: 14-18 m2/lit/strat.
Lac de finisaj de calitate superioară satinat, pentru suprafețe din
2,50 lit
lemn vechi sau noi, la interior sau exterior (de exemplu: uși,
0,75 lit
ferestre, construcții din lemn, mobilier de grădină etc.).
Protejează lemnul și îi evidențiază frumuseţea naturală.
Caracterizat de impermeabilitate ridicată și de respirabilitate.
Are filtre UV, este elastic și rezistent la condițiile meteorologice și
îmbătrânire. Culori: Ambalaj de 2,50 lit: Transparent, stejar, nuc
deschis, nuc închis, tec, mahon. Ambalaj de 0,75 lit: Transparent,
stejar, nuc deschis, nuc închis, tec, lemn de trandafir, pin, castan,
mahon.
Acoperire: 12-18 m2/lit/strat.

4
12

96
140
360

4
12

140
360

4
12

140
360
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Protecția Lemnului
PRODUS/COD

ISOLUX MARINE
0249/6

DESCRIERE - APLICARE

Lac marin de calitate superioară pentru suprafețe din lemn. Are
2,50 lit
filtre UV și este extrem de durabil la condițiile meteorologice și
0,75 lit
îmbătrânire. Prezintă aderență ridicată și impermeabilitate.
Folosit în aplicații interioare sau exterioare, pe suprafețe din lemn
vechi sau noi (de exemplu: bărci, uși, ferestre etc.), pentru a
proteja și a evidenția frumusețea naturală a lemnului.
Culoare: Transparentă (finisaj lucios sau satinat).

Lac marin transparent,
lucios sau satinat

Acoperire:
12-18 m2/lit/strat.

TEAK-OIL

Amestec special de uleiuri și ceară pentru protejarea și
recondiționarea lemnului dur. Ideal pentru lemn tropical din
mahon, și tec, precum și toate suprafețele de lemn neacoperite.
Înlocuiește uleiurile lemnului care se pierd cu timpul.
Accentuează culoarea naturală a lemnului și o protejează
împotriva apei și a condițiilor atmosferice. Potrivit atât pentru
aplicații interioare cât și exterioare.
Culoare: Transparent.

0245/6

Ulei cu ceară pentru
protecția lemnului tare

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

0,75 lit

4
12

140
360

12

360

Acoperire: 12-15 m2/lit/strat.

2.5 Vopsele și Amorse Epoxidice
PRODUS/COD

EPOXYCOAT
0405/1

Vopsea epoxidică de
protecție, decorativă,
bicomponentă

EPOXYCOAT-S
0406/1

Vopsea epoxidică
bicomponentă, adecvată
pentru piscine
34

DESCRIERE - APLICARE

Vopsea epoxidică de protecție, decorativă, bicomponentă, cu
solvenţi pentru suporturi pe bază de ciment sau metal. Adecvată
pentru spații industriale, laboratoare, spații de sacrificare, fabrici de
conserve,vinării, benzinării, service-uri auto etc. Conferă rezistenţă
mare la frecare, la agenţi chimici şi la condiţiile climatice.
Este certificată cu marcaj CE ca vopsea de protecție a betonului,
conform EN 1504-2.
Culori: RAL 9016 (alb), RAL 7035 (gri deschis), RAL 7040 (gri),
RAL 1015 (bej). Alte culori din catalogul RAL, la comandă
(cantitatea minimă comandată 120 kg).
Consum: 200-300 g/m2/strat.
Vopsea epoxidică bicomponentă, cu solvenţi, pentru piscine.
Conferă rezistenţă mare la frecare, la agenţi chimici şi la
condiţiile climatice, ca şi o mare elasticitate. Este certificată cu
marcaj CE ca vopsea de protecție a betonului, conform
EN 1504-2.
Culori: Albastru pentru piscină, RAL 9003 (alb). Alte culori din
catalogul RAL, la comandă (cantitatea minimă comandată
144 kg).
Consum: 200-300 g/m2/strat.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

8 kg
(A+B)

39
(A+B)

9.6 kg
(A+B)

39
(A+B)

6
72
2 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Vopsele și Amorse Epoxidice
EPOXYCOAT-W
0420/1

Vopsea epoxidică
hidrosolubilă,
bicomponentă

EPOXYCOAT-VSF
0406/1

Vopsea epoxidică
rezistentă la
agresiuni chimice

EPOXYCOAT-AC
0413/1

Grund epoxidic
anticoroziv, bicomponent

DUROFLOOR-BI
0403/2

DESCRIERE - APLICARE

Vopsea epoxidică hidrosolubilă, bicomponentă. Indicată în special
pentru suporturi umede sau noi de beton (vârsta < 28 zile).
Conferă rezistenţă mare la frecare, la agenţi chimici şi la
condiţiile climatice. Este certificată cu marcaj CE ca vopsea de
protecție a betonului, conform EN 1504-2.
Culori: RAL 7035 (gri deschis), RAL 1015 (bej). Alte culori din
catalogul RAL, la comandă (cantitatea minimă comandată
135 kg).

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

9 kg
(A+B)

39
(A+B)

3 kg
(A+B)

72
(A+B)

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

Vopsele & Tencuieli

PRODUS/COD

Consum: 200-300 g/m2/strat.
Vopsea epoxidică bicomponentă, fără solvenţi. Conferă
rezistenţă mecanică mare și rezistență la frecare. Destinată
special contra agresiunii agenţilor chimici precum: produse
petroliere, acizi tari, alcali. Este certificată cu marcaj CE ca
vopsea de protecție a betonului, conform EN 1504-2.
Culori: RAL 7032 (gri deschis). Alte culori din catalogul RAL, la
comandă (cantitatea minimă comandată 150 kg).

6
72
2 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Consum:
200-300 g/m2/strat.
Grund epoxidic anticoroziv, bicomponent, pe bază de solvenți,
pentru suprafeţe metalice. Se utilizează ca atare sau
ca suport anticoroziv pentru vopselele EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-W,
EPOXYCOAT-VSF şi EPOXYCOAT-S. Este certificat cu marcaj CE ca
produs de protecție anticorozivă, conform EN 1504-7.
Culori: RAL 3009 (maro roşcat), RAL 7040 (gri). Alte culori din
catalogul RAL, la comandă (cantitatea minimă comandată
120 kg).

39
(A+B)

8 kg
(A+B)

6
72
3 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Consum: 150-200 g/m2/strat.

Răşină epoxidică bicomponentă, transparentă, cu solvenţi,
10 kg
utilizată pentru impregnarea pardoselilor din beton sau şapă de
(A+B)
ciment. Serveşte la stabilizarea suporturilor din ciment şi la
realizarea pardoselilor rezistente la frecare. Este utilizată şi ca
grund pentru vopselele epoxidice EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF şi 4 kg
(A+B)
EPOXYCOAT-S.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0, conform EN 13813.

48
(A+B)
105
(A+B)

Impregnant epoxidic
Consum:
bicomponent, transparent 150-250 g/m2/strat.

SM-14
1407/1

Diluant special pentru vopsele epoxidice EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-S şi EPOXYCOAT-AC, ca şi pentru curăţarea
uneltelor utilizate la vopsirea cu acestea.

5 lit

4

96

Diluant special pentru
vopsele epoxidice
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2.6 Lacuri Speciale
PRODUS/COD

VS-W
0216/6

Lac acrilic pe bază
de apă

VS-1
0216/6

Lac acrilic pentru piatră

VARNISH-PU 2K
0227/6

DESCRIERE - APLICARE

Lac acrilic, transparent, gata de utilizare, pe bază de apă cu
structură nanomoleculară. Îmbunătățește culoarea naturală a
materialului pe care este aplicat, protejând în același timp
suprafețele de apa de ploaie și poluarea atmosferică. Ideal
pentru protecția mortarelor de modelaj. Utilizat pe suporturi pe
bază de ciment, pietre naturale, suprafețe de lemn etc.
Adecvat pentru pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.

36

20 lit
5 lit
1 lit

4
12

39
72
324

4
12

42
72
288

Consum: 150-200 ml/m2/strat, în funcție de absorbanța
suprafeței.
Lac acrilic transparent, gata de utilizare, pentru impregnarea şi
evidenţierea pietrelor naturale (pietre, pietre poroase etc.) şi a
materialelor de construcţii artificiale (cărămizi decorative, ţigle
etc.). Evidenţiază culoarea naturală a materialului pe care se
aplică conferindu-i totodată impermeabilitate, rezistenţă la
condiţiile climatice şi poluării atmosferice. Se aplică pe
suprafeţele pereților sau pardoselilor, în spaţii interioare şi
exterioare.
Consum: 150-200 ml/m2/strat, în funcţie de absorbanţa
suprafeţei.

10 lit
4 lit
1 lit

Lac poliuretanic alifatic, bicomponent, cu aspect final lucios sau
satinat. Folosit ca lac de protecție peste mortare decorative,
precum mortarele de modelaj. Potrivit de asemenea pentru
pietre, suprafețe de lemn, pardoseli pe bază de ciment etc.
Caracterizat prin rezistența la frecare radiațiile UV. Certificat cu
marcaj CE ca acoperire pentru protecția suprafaței betonului,
conform EN 1504-2.

5 kg
(A+B)

Lac de protecție,
Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
poliuretanic, bicomponent, suprafeței.
transparent
Lac poliuretanic, alifatic, pe bază de apă, bicomponent cu aspect
VARNISH-PU 2KW
final satin-mat. Se utilizează pentru impermeabilizarea și
0227/6
protecția mortarelor de ciment decorative, ca mortarele de
modelaj precum și pentru beton, piatră naturală, lemn etc.
Prezintă rezistență mecanică foarte bună, precum și rezistență
ridicată la radiațiile solare și condițiile meteorologice.
Certificat cu marcajul CE ca acoperire pentru protecția suprafeței
Lac de protecție
din beton, conform EN 1504-2.
poliuretanic, pe bază
Culoare: Transparent.
de apă, bicomponent,
Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
transparent
suprafeței.
Emulsie pe bază de parafină, pensulabilă. Protejează suprafețele
ISOMAT AG 77
de
mai multe tipuri de pete, cum ar fi graffiti spray sau vopsea,
0221/6
impurități de mediu etc. Face suprafața ușor de curățat, fără a
afecta aspectul acesteia. Oferă o mare durabilitate în timp și la
condițiile meteorologice. Se aplică pe suprafețe vopsite sau
nevopsite de beton, tencuială, piatră, metal etc. După curățare,
aceasta trebuie aplicată din nou pe suprafață.
Emulsie pentru
protecţia suprafeţelor
contra graffiti

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Consum:
50-100 ml/m2, în funcție de absorbanța suprafeței.

52
(A+B)

6
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

5 kg
(A+B)

110
(A+B)

1 kg
(A+B)

220
(A+B)

3 lit
1 lit

96
320

8

Lacuri Speciale
ISOMAT AG 80-2K
0221/6

Lac poliuretanic
transparent, contra
fenomenului graffiti
ISOMAT GRAFFITI

REMOVER
0221/6

Agent de curăţare a
suprafețelor afectate
de graffiti

DESCRIERE - APLICARE

Lac poliuretanic, bicomponent care protejează suprafețele contra
graffiti și impurităților de mediu. Împiedică pătrunderea graffiti în
suprafațe și permite curățarea ușoară a acestora. Prezintă
rezistență foarte bună la îmbătrânire și condiții meteorologice.
Potrivit pentru suprafețe din beton, tencuială, piatră, metal,
marmură, veche etc. Rămâne activ după curățarea suprafeței.
Culoare: Transparent.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

4
72
5 kg
(A+B) (A+B) (A+B)
12
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)
Vopsele & Tencuieli

PRODUS/COD

Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
suportului.
Agent de curățare special care îndepărtează urmele de graffiti
din spray, aparentă etc.. Este folosit pentru a curăța mai multe
tipuri de suprafețe, cum ar fi metal, sticlă, marmură, piatră,
beton, zidărie markere etc. De asemenea, poate fi folosit pe
suprafețe vopsite, după ce a fost testat. După utilizare, este
recomandată aplicarea lacului contra graffiti ISOMAT AG 80-2K
sau a emulsiei contra graffiti ISOMAT AG 77 pentru prevenirea
unui nou graffiti pe suprafață.
Culoare: Transparent.
Consum: Depinde de tipul graffiti și absorbanța suprafeței.

4 lit
0,70 lit

15

120
180

2.7 Tencuieli Acrilice
PRODUS/COD

MARMOCRYL Fine
0345/6
0346/6
0347/6

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm

DESCRIERE - APLICARE

Tencuială hidrofugă acrilică, albă sau color, sub formă de pastă,
pentru realizarea unui finisaj neted. Elimină necesitatea vopsirii
faţadelor. Date fiind elasticitatea mare şi aderenţa foarte bună,
MARMOCRYL Fine este ideală ca acoperire finală a
construcţiilor care vor fi termoizolate.
Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

24

Grosimea de aplicare recomandată, consum:
MARMOCRYL Fine 1,0 mm: 1,0 mm; 1,8-2,0 kg/m2
MARMOCRYL Fine 1,5 mm: 1,5 mm; 2,5-2,7 kg/m2
MARMOCRYL Fine 2,0 mm: 2,0 mm; 3,2-3,4 kg/m2
Tencuială hidrofugă,
acrilică, sub formă de
pastă. Finisaj neted

Culorile produsului MARMOCRYL Fine ar putea prezenta mici
variaţii de nuanță, față de alte vopsele de exterior, acestea fiind
generate de textura tencuielii.
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Tencuieli Acrilice
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

Tencuială hidrofugă acrilică, albă sau color, sub formă de pastă,
pentru realizarea unui finisaj rugos-texturat. Elimină necesitatea
1,5 mm
vopsirii faţadelor. Date fiind elasticitatea mare şi aderenţa foarte
2,0 mm
bună, MARMOCRYL Decor este ideală ca acoperire finală a
2,5 mm
construcţiilor care vor fi termoizolate.
Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

MARMOCRYL Decor
0349/6
0349/6
0351/6

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

24

25 kg

24

25 kg

24

Grosimea de aplicare recomandată, consum:
MARMOCRYL Decor 1,5 mm: 1,5 mm; 2,2-2,4 kg/m2
MARMOCRYL Decor 2,0 mm: 2,0 mm; 2,8-3,1 kg/m2
MARMOCRYL Decor 2,5 mm: 2,5 mm; 3,7-3,9 kg/m2
Tencuială hidrofugă,
acrilică, sub formă de
pastă. Finisaj
rugos-texturat

Culorile produsului MARMOCRYL Decor ar putea prezenta mici
variaţii de nuanță, față de alte vopsele de exterior, acestea fiind
generate de textura tencuielii.

ETICS PLASTER FINE
0390/6
1,0 mm
0391/6
1,5 mm
0390/6
2,0 mm

Tencuială hidrofugă acrilică, albă sau color, gata preparată.
Adecvată pentru realizarea unei suprafeţe decorative rugoase.
Elimină necesitatea vopsirii faţadelor. Date fiind elasticitatea
mare şi aderenţa foarte bună, este ideală ca acoperire finală a
construcţiilor, pe sistemul de izolare termică.
Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate conform ISOMAT COLOR
SYSTEM.
Grosimea de aplicare recomandată, consum:
ETICS PLASTER Fine 1,0 mm: 1,0 mm; 1,8-2,0 kg/m2
ETICS PLASTER Fine 1,5 mm: 1,5 mm; 2,5-2,7 kg/m2
ETICS PLASTER Fine 2,0 mm: 2,0 mm; 3,2-3,4 kg/m2

Tencuială acrilică,
gata preparată,
color, hidrofugă.
Suprafeţe rugoase

Culorile produsului ETICS PLASTER Fine ar putea prezenta mici
variaţii de nuanță, față de alte vopsele de exterior, acestea fiind
generate de textura tencuielii.

ETICS PLASTER DECOR Tencuială hidrofugă acrilică, albă sau color, gata preparată.
0392/6
1,5 mm Adecvată pentru realizarea unei suprafeţe decorative rugoase.
0393/6
2,0 mm Elimină necesitatea vopsirii faţadelor. Date fiind elasticitatea
mare şi aderenţa foarte bună, este ideală ca acoperire finală a
0392/6
2,5 mm
construcţiilor, pe sistemul de izolare termică.
Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate conform ISOMAT COLOR
SYSTEM.
Grosimea de aplicare recomandată, consum:
ETICS PLASTER Decor 1,5 mm: 1,5 mm; 2,2-2,4 kg/m2
ETICS PLASTER Decor 2,0 mm: 2,0 mm; 2,8-3,1 kg/m2
ETICS PLASTER Decor 2,5 mm: 2,5 mm; 3,7-3,9 kg/m2

Tencuială acrilică,
gata preparată,
color, hidrofugă.
Suprafeţe rugoase
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Culorile produsului ETICS PLASTER Decor ar putea prezenta mici
variaţii de nuanță, față de alte vopsele de exterior, acestea fiind
generate de textura tencuielii.

Tencuieli Acrilice
DESCRIERE - APLICARE

MARMOCRYL MOSAIC MARMOCRYL MOSAIC este o tencuială decorativă, sub formă de
0351/6

Tencuială acrilică pentru
soclu decorativa,
colorată, hidrofugă

pastă, cu aspect de mozaic, adecvată în special pentru tencuirea
soclului. Conţine agregate de cuarț colorate, cu granulaţie
1,2-1,8 mm. Este utilizată pentru realizarea de tencuieli
hidrofuge color, cu grosime uniformă și aspect decorativ. Se
aplică pe toate materialele de construcţii minerale, precum
tencuială, beton, betopan, rigips etc., în spaţii interioare și
exterioare. Înlocuieşte “mâna finală” de tencuială. Este destinată
în special zonelor de soclu și este ideală pentru spații publice,
comerciale, restaurante, hale sau pentru diferite detalii
decorative la interior (coloane arcade etc.).
Culori: 24 selectate (paletar MARMOCRYL MOSAIC).

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

24

Vopsele & Tencuieli

PRODUS/COD

Consum:
4-5 kg/m2.

2.8 Tencuieli Siliconice
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

MARMOCRYL
SILICONE Fine
0360/6
1,0 mm
0361/6
1,5 mm
2,0 mm
0362/6

Tencuială siliconică albă sau color, gata preparată. Este
caracterizată de o hidrofobie deosebit de ridicată şi dispune de
permeabilitate la vapori excelentă. Adecvată pentru obţinerea
unei suprafeţe netede. Elimină necesitatea vopsirii faţadelor.
Graţie elasticităţii ridicate şi aderenţei sale excelente, este ideală
ca strat final la construcţii, aplicat pe sistemul de termoizolație.
Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

Tencuială siliconică,
gata preparată,
color, hidrofugă.
Suprafeţe netede

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Alb
25 kg

D
25 kg

24

Grosimea de aplicare recomandată, consum:
MARMOCRYL SILICONE Fine 1,0 mm: 1,0 mm; 1,8-2,0 kg/m2
MARMOCRYL SILICONE Fine 1,5 mm: 1,5 mm; 2,5-2,7 kg/m2
MARMOCRYL SILICONE Fine 2,0 mm: 2,0 mm; 3,2-3,4 kg/m2
Culorile produsului MARMOCRYL SILICONE Fine ar putea
prezenta mici variaţii faţă de alte vopsele de exterior, datorită
texturii produsului.
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Tencuieli Siliconice
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

Tencuială siliconică albă sau color, gata preparată. Este
caracterizată de o hidrofobie deosebit de ridicată şi dispune de
SILICONE Decor
permeabilitate la vapori excelentă. Adecvată pentru obţinerea
0392/6
1,5 mm unei suprafeţe rugoase decorative. Elimină necesitatea vopsirii
0393/6
2,0 mm faţadelor. Graţie elasticităţii ridicate şi aderenţei sale excelente,
0392/6
2,5 mm este ideală ca strat final la construcţii aplicat pe sistemul de
termoizolație. Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

MARMOCRYL

Tencuială siliconică,
gata preparată,
color, hidrofugă.
Suprafeţe rugoase

AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ AMBALAJ BUC/
STANDARD BAZĂ
BAZĂ
BAZĂ PALET

Alb
25 kg

D
25 kg

Grosime de aplicare recomandată, consum:
MARMOCRYL SILICONE Decor 1,5 mm: 1,5 mm; 2,2-2,4 kg/m2
MARMOCRYL SILICONE Decor 2,0 mm: 2,0 mm; 2,8-3,1 kg/m2
MARMOCRYL SILICONE Decor 2,5 mm: 2,5 mm; 3,7-3,9 kg/m2
Culorile produsului MARMOCRYL SILICONE Decor ar putea
prezenta mici variaţii faţă de alte vopsele de exterior, generate
de textura tencuielii.

2.9 Tencuieli Silicon-Silicatice
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

MARMOCRYL

Tencuială pastă pe bază de silicon-silicat, albă sau colorată cu
un finisaj neted. Asigură o foarte bună hidrofobie, ca şi o
SILICONE-SILICATE
excelentă permeabilitate la vapori. Dată fiind elasticitatea sa
Fine
ridicată şi aderenţa excelentă, este ideală ca strat final peste
0395/6
1,0 mm termoizolarea ulterioară a clădirilor.
0396/6
1,5 mm Este certificată cu marcaj CE, conform EN 15824.
2,0 mm Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.
0397/6
Grosimea indicată a aplicării:
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 1,0 mm: 1,0 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 2,0 mm: 2,0 mm.
Tencuială hidrofugă,
pastă, pe bază de
silicon-silicat.
Finisaj neted
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Consum: Circa 1,8 kg/m2/mm.
Culorile produsului MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine ar
putea prezenta mici variaţii faţă de alte vopsele de exterior,
generate de textura tencuielii.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

24

24

Tencuieli Silicon-Silicatice
DESCRIERE - APLICARE

Tencuială pastă, pe bază de silicon-silicat, albă sau color, cu
finisaj texturat-rugos. Asigură o foarte bună hidrofobie, ca şi o
SILICONE-SILICATE
excelentă permeabilitate la vapori. Dată fiind elasticitatea sa
Decor
ridicată şi aderenţa excelentă, este ideală ca strat final peste
0398/6
2,0 mm termoizolarea ulterioară a clădirilor.
0399/6
3,0 mm Este certificat cu marcaj CE, conform EN 15824.
Culori: Alb şi alte culori selecţionate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

MARMOCRYL

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

24

Vopsele & Tencuieli

PRODUS/COD

Grosimea indicată a aplicării:
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 2,0 mm: 2,0 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 3,0 mm: 3,0 mm.
Tencuială hidrofugă,
pastă, pe bază de
silicon-silicat.
Finisaj texturat-rugos

Consum: Circa 1,6 kg/m2/mm.
Culorile produsului MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor ar
putea prezenta mici variaţii faţă de alte vopsele de exterior,
generate de textura tencuielii.

2.10 Tencuieli pe Bază de Ciment
PRODUS/COD

MARMOCRET-BOND
0340/1

DESCRIERE - APLICARE

Mortar pe bază de ciment, gata preparat, pentru stratul aruncat de
tencuială. Adecvat pentru beton, zidărie, plăci termoizolante etc.,
pentru întărirea aderenţei stratului următor de tencuială. Se
amestecă numai cu apă. Ideal pentru aplicarea cu maşina de
tencuit.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS IV, W1, conform ΕΝ 998-1.
Culoare: Gri.

Mortar de ciment gata
preparat, pentru stratul
aruncat de tencuială

Consum:
2
Circa 5 kg/m .

MARMOCRET-BASE

Mortar pe bază de ciment, gata preparat, folosit pentru a crea stratul
principal de tencuială. Constituie suportul ideal pentru tencuielile color
hidrofuge, gata preparate, când sunt aplicate cu mașina de tencuit.
Se amestecă numai cu apă.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, W0, conform ΕΝ 998-1.
Culoare: Gri.

0341/1

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

54

25 kg

54

30 kg

48

Consum:
2
Circa 13,5 kg/m /cm.

Tencuială pentru stratul
de bază, gata preparată

MARMOCRET 1
0306/1

Tencuială gata preparată,
într-un strat

Tencuială într-un strat, gata preparată. Se aplică în grosime de
până la 3 cm per strat. Înaintea utilizării este necesară aplicarea
unei mâini aruncate. Se amestecă numai cu apă. Poate fi aplicată
cu maşina de tencuit, mistria sau drişca.
Este clasificată ca mortar de tip OC CS II, W1, conform ΕΝ 998-1.
Culori: Gri, alb.
Consum:
Circa 15,0 kg/m2/cm.
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Tencuieli pe Bază de Ciment
PRODUS/COD

MARMOCRET Fine
0311/1

Tencuială hidrofugă,
pre-dozată.
Finisaj neted

MARMOCRET Decor
0312/1

Tencuială hidrofugă,
pre-dozată.
Finisaj texturat-rugos

DESCRIERE - APLICARE

Tencuială hidrofugă, decorativă, cu finisaj neted. Se amestecă
numai cu apă.
Este clasificată ca mortar de tip GP CS II, W1, conform ΕΝ 998-1.
Culori: Alb. Alte culori la comandă (cantitatea minimă: 5.400 kg).

Tencuială hidrofugă, decorativă, cu finisaj texturat-rugos. Se
amestecă numai cu apă.
Este clasificată ca mortar de tip GP CS II, W1, conform ΕΝ 998-1.
Culori: Alb. Alte culori la comandă (cantitatea minimă: 5.400 kg).

54

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

Consum:
Circa 1,5 kg/m2/mm, grosime de tencuială.
Grosime recomandată: 2,5-3,5 mm.

Tencuială hidrofugă, decorativă, aditivată cu rășini, cu finisaj
neted alb sau colorat. Se aplică pe suporturi cu cerinţe deosebite
de elasticitate şi aderenţă. Nu necesită decât adăugarea de apă.
Combinată cu adezivii armați cu fibre se utilizează ca strat final,
peste sistemul de izolare termică exterioară a construcţiilor.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, W2, conform ΕΝ 998-1.
Culori: Alb (Nr. 100) şi Bej (Nr. 207) (Paletarul MARMOCRET). Alte
culori, la comandă (cantitatea minimă: 5.400 kg).
Tencuială hidrofugă,
Consum:
colorată, aditivată cu rășini. Circa 1,4 kg/m2/mm, grosime de tencuială.
Finisaj neted
Grosime recomandată: 2-3 mm.
Tencuială hidrofugă, decorativă, aditivată cu rășini, cu finisaj
MARMOCRET PLUS
texturat-rugos,
alb sau colorat. Se aplică pe suporturi cu cerinţe
0337/1
Decor deosebite de elasticitate şi aderenţă. Nu necesită decât
adăugarea de apă. Combinată cu adezivii armați cu fibre se
utilizează ca strat final, peste sistemul de izolare termică
exterioară a construcţiilor.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, W2, conform ΕΝ 998-1.
Culori: Alb (Nr. 100) şi Bej (Nr. 207) (Paletarul MARMOCRET). Alte
Tencuială hidrofugă,
culori, la comandă (cantitatea minimă: 5.400 kg).
colorată, aditivată cu rășini. Consum: Circa 1,4 kg/m2/mm, grosime de tencuială.
Finisaj texturat-rugos
Grosime recomandată: 2,5-3,5 mm.
Tencuială pentru restaurare, deosebit de rezistentă la săruri şi
MARMOCRET-SP
umezeală. Indicată pentru restaurarea tencuielilor la clădiri din
0304/1
zone de litoral sau în clădiri afectate de umezeală ascendentă.
De asemenea, este recomandată pentru spaţii cu umezeală
crescută, precum băi, subsoluri etc. Pentru spaţii interioare şi
exterioare. Este certificat cu marcaj CE ca mortar de tip R CS II,
conform EN 998-1.
Culoare: Alb.

42

25 kg

Consum:
Circa 1,4 kg/m2/mm, grosime de tencuială.
Grosime recomandată: 2-5 mm.

MARMOCRET PLUS
0336/1
Fine

Tencuială pentru
restaurare

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Consum: Circa 10 kg/m2/cm, grosime de tencuială.

Tencuieli pe Bază de Ciment
PRODUS/COD

ISOMAT ST-1
0224/1

DESCRIERE - APLICARE

Impregnant special utilizat pentru remedierea zidăriilor afectate
de săruri. Transformă sărurile solubile (cloruri şi sulfaţi) în
compuși insolubili. Este utilizat, în combinaţie cu tencuiala pentru
asanare MARMOCRET-SP.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

Vopsele & Tencuieli

Consum:
0,4-0,5 kg/m2.
Impregnant pentru zidării
afectate de săruri

UNICRET
0309/1

Mortar adecvat pentru tencuială şi zidărie.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, WO, conform EN 998-1.
Culori: Gri, alb.

54

25 kg

Consum:
Circa 15,5 kg/m2/cm, grosime de tencuială.

Mortar pentru
tencuială şi zidărie

UNICRET-FAST
0325/1

Tencuială albă, cu priză rapidă, ideală pentru reparaţii la tencuieli
la construcţii noi şi vechi. Înlocuieşte ipsosul. Este clasificat ca
mortar de tip GP CS II, WO, conform EN 998-1 și EN 998-2 și ca
mortar de zidărie pentru uz general la exterior.
Culoare: Alb.

25 kg
5 kg

4

54
160

Consum:
Circa 14,7 kg/m2/cm, grosime de tencuială.
Tencuială albă, cu priză
rapidă pentru reparații

2.11 Amorse Pentru Tencuieli
PRODUS/COD

MLA-PRIMER
0119/6

Grund acrilic pentru
tencuieli

DESCRIERE - APLICARE

Grund acrilic pe bază de apă, cu agregate cu granulaţie fină.
Conferă rugozitate suportului întărind astfel aderenţa tencuielilor
decorative de orice fel (pe bază de ciment, acrilice, siliconice, pe
bază de sticlă solubilă). De asemenea, asigură o culoare
uniformă a suprafeţei finale, în special în cazul utilizării unor
tencuieli de culori închise. Este indicat pentru utilizări interioare
şi exterioare. Se poate dilua cu până la 10% apă.
Culori: Alb și alte culori selecționate din ISOMAT COLOR SYSTEM.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg
15 kg

24
44

Consum: 150-200 g/m2.
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Amorse Pentru Tencuieli
PRODUS/COD

PL-BOND
0333/1

DESCRIERE - APLICARE

Amorsă de aderenţă constând din răşini sintetice şi nisip cuarţos.
Este folosită pentru suprafeţe neabsorbante, sau netede (în locul
mâinii aruncate), pentru întărirea aderenţei tencuielii următoare.
Constituie suportul ideal pentru tencuieli pe bază de ipsos.
Adecvată pentru aplicații interioare și exterioare.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg

24

20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
44
72
324

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

4

39
44
72

Consum:
300-350 g/m2, în funcție de grosimea stratului.
Amorsă de aderență
pentru tencuieli

FLEX-PRIMER
0224/6

Dispersie polimerică apoasă, cu penetrabilitate ridicată. În
combinaţie cu vopseaua elastică hidroizolantă FLEXCOAT,
constituie un sistem excepţional pentru hidroizolarea pereților.
Culoare: Alb.
Acoperire:
5-10 m2/kg.

Grund acrilic de înaltă
calitate, pe bază de apă

UNI-PRIMER
0209/1

Grund acrilic
pe bază de apă

SILICONE-PRIMER
0359/6

Grund pentru aderenţa
tencuielilor siliconice
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Grund acrilic pe bază de apă, gata preparat. Stabilizează
tencuielile friabile și asigură aderență adecvată vopselurilor pe
bază de apă, adezivilor de plăci, mortarelor flexibile, acoperirilor
elastomerice pensulabile. Ideal pentru stabilizarea tencuielilor
slabe, friabile sau care se macină.
Culoare: Alb.
Consum:
100-200 g/m2.

Dispersie acrilică siliconică, care stabilizează suprafeţele poroase
şi creează condiţiile necesare pentru aderenţa la acestea a
tencuielilor siliconice MARMOCRYL SILICONE.
Culoare: Alb.
Acoperire: 5-10 m2/kg.
Ambalajul de 10 kg este disponibil în formă rotundă, este utilizat
pentru prepararea de primer color. Primer color se utilizează
atunci când suporturile vor fi acoperite cu tencuieli acrilice din
bazele D & TR.

20 kg
10 kg
5 kg

2.12 Armături Pentru Tencuieli
DESCRIERE - APLICARE

PLASĂ DE ARMARE
PENTRU TENCUIELI

Plase rezistente din fibre de sticlă, pentru consolidarea
tencuielilor şi mortarelor de ciment împotriva fisurării.

1207/1

Plasă albastră în greutate de 90 g/m2
Ochiuri de: 10,0 x 10,0 mm.
Plasă albă în greutate de 110 g/m2
Ochiuri de: 10,0 x 10,0 mm.
Plasă albă în greutate de 145 g/m2
Ochiuri de: 5,0 mm x 5,0 mm. Ideală pentru termosistem.
Plasă albă în greutate de 160 g/m2
Ochiuri de: 5,0 x 5,0 mm. Ideală pentru termosistem.
Plasă albă în greutate de 160 g/m2
Ochiuri de: 5,0 x 5,0 mm. Ideală pentru termosistem.
Plasă albă în greutate de 149 g/m2
Ochiuri de: 3,5 x 4,5 mm. Ideală pentru termosistem și pentru
armarea acoperirilor cu mortare de modelaj.
Plasă albă în greutate de 161 g/m2
Ochiuri de: 3,5 x 4,0 mm. Ideală pentru termosistem și pentru
armarea acoperirilor cu mortare de modelaj.

BANDĂ DE ARMARE
1207/1

Bandă autoadezivă din fibre de sticlă, pentru armarea
gipscartonului, betopanului etc. Este utilizată şi la armarea
produselor pentru consolidarea fisurilor la alte lucrări de
reparaţii.
Lăţime bandă: 5 cm.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Rolă
1mx50m
(50 m2)
1mx50m
(50 m2)
1mx50m
(50 m2)
1mx20m
(20 m2)
1mx50m
(50 m2)
1mx50m
(50 m2)

23
24
30
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PRODUS/COD

30
30
30

1mx50m
(50 m2)

30

Rolă
90 m

24

Rolă
20 m

100

Bandă autoadezivă din
fibre de sticlă

45

Vopsele & Tencuieli

46

3

ADEZIVI
& CHITURI
• Adezivi Pentru Plăci
• Chituri de Rosturi
• Adezivi Pentru Aplicații Speciale
• Produse Complementare

3. Adezivi & Chituri
3.1 Adezivi Pentru Plăci
PRODUS/COD

ISOMAT AK-FIX
0507/3

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv pe bază de ciment pentru plăci. Adecvat pentru lipirea
plăcilor de gresie sau faianţă pe suprafeţe de beton, cărămidă,
tencuială etc. Este indicat pentru spaţii interioare.
Este clasificat ca adeziv de tip C1, conform EN 12004.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

Adeziv aditivat cu răşini, pentru lipirea plăcilor ceramice și
25 kg
porțelanate pe pereți sau pardoseli pe diferite suporturi, în special
acolo unde se cere aderență mare, elasticitate și rezistență la
umezeală. Are alunecare zero și un timp deschis pentru lipire
mare. Conferă rezistență ridicată a lipirii, inițială și finală, și
rezistență la umezeală. Este indicat pentru spaţii interioare şi
exterioare.
Este clasificat ca adeziv de tip C2 TE, conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.
Consum: 1,5-4,0 kg/m2.

54

Adeziv pentru plăci de înaltă performanță, aditivat cu rășini, cu
rezistență absolută la alunecare și timp deschis de lipire extins.
Potrivit pentru lipirea plăcilor de granit și în general a plăcilor
absorbante sau neabsorbante pe pereți sau pardoseli, pe diverse
suporturi și în special unde este necesară aderența ridicată și
rezistența la umiditate. Pentru aplicații la interior sau la exterior.
Clasificat ca adeziv de tip C2 TE conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.

54

Consum:
1,5-4,0 kg/m2.
Adeziv pentru plăci, C1
ISOMAT AK 9
0553/3

Adeziv pe bază de ciment pentru lipirea plăcilor ceramice pe
pereți și pardoseli cu suprafeţe din beton, cărămidă, tencuială
etc. Pentru spaţii interioare și exterioare.
Este clasificat ca adeziv de tip C1, conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.
Consum:
1,5-4,0 kg/m2.

Adeziv pe bază de ciment,
pentru plăci, C1
ISOMAT AK 14
0583/3

Adeziv cu răşini pentru
plăci ceramice şi plăci
de granit, C1 ΤΕ
ISOMAT AK 16
0585/3

Adeziv aditivat cu răşini,
pentru plăci, C2 TΕ
ISOMAT AK 18
0586/3

Adeziv pentru plăci,
de înaltă performanță,
cu rășini și antialunecare
absolută, C2 TE
48

Adeziv pe bază de ciment, cu aditivat cu răşini, alunecare zero şi
un timp deschis pentru lipire mare. Adecvat pentru lipirea plăcilor
ceramice şi porțelanate pe ziduri sau pe pardoseli, pe suprafeţe
de beton, cărămidă, tencuială etc. Este indicat pentru spaţii
interioare şi exterioare.
Este clasificat ca adeziv de tip C1 TE, conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.
Consum:
1,5-4,0 kg/m2.

Consum: 1,5-4,0 kg/m2.

25 kg

Adezivi Pentru Plăci
DESCRIERE - APLICARE

Adeziv de înaltă calitate, flexibil, aditivat cu răşini, pentru plăci
ceramice și porțelanate pentru lipire pe suporturi dificile.
0558/3
Caracterizat prin timp deschis de lipire mare, fără alunecare pe
flex
verticală și flexibilitate. Adecvat de asemenea pentru lipirea
plăcilor naturale și cărămizilor decorative, pe beton, șsape etc.
Recomandat pentru suporturi precum straturi vechi de plăci,
pardoseli încălzite, piscine, etc. Pentru aplicații în spaţii interioare
şi exterioare pe pereți și pardoseli. Este clasificat ca adeziv de tip
C2 TΕ S1, conform EN 12004 şi EN 12002.
Adeziv de calitate
superioară, flexibil, cu răşini, Culori: Gri, alb.
Consum: 1,5-4,0 kg/m2.
pentru plăci, C2 TE S1
Adeziv de înaltă calitate, flexibil, cu răşini, pentru lipirea tuturor
ISOMAT AK 22
tipurilor
de plăci pe suporturi dificile. Caracterizat prin timp
0549/3
deschis de lipire mare, alunecare zero și flexibilitate mare.
Adecvat pentru lipirea plăcilor pe beton, șape, plăci de gipscarton,
straturi
vechi de plăci, pardoseli încălzite, piscine,suprafețe
flex
metalice etc. Este utilizat pentru aplicații interioare și exterioare,
pe pereți și pardoseli. Este clasificat ca adeziv de tip C2 TΕ S1,
conform EN 12004 şi EN 12002.
Adeziv de înaltă calitate, Culori: Gri, alb.
flexibil, cu răşini,
Consum: 1,5-4,0 kg/m2.
pentru plăci, C2 TE S1
ISOMAT AK 20

ISOMAT AK 25
0582/3

extra
flex

Adeziv de înaltă calitate,
elastic, cu rășini, pentru
plăci, C2 TE S2

Adeziv ușor, flexibil, pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci, pe
suporturi deformabile. Cararcterizat prin timp deschis de lipire
mare, alunecare zero și flexibilitate ridicată. Adecvat pentru
lipirea plăcilor pe beton, șape, tencuieli, placări mai vechi,
pardoseli cu încălzire, piscine, suprafețe metalice etc. Este
utilizat pentru aplicații în spaţii interioare şi exterioare, pe pereți
sau pardoseli. Este clasificat ca adeziv de tip C2 TΕ S1, conform
EN 12004 şi EN 12002.
Culoare: Alb.
Consum: 1,0-3,0 kg/m2.

ISOMAT AK-LIGHT
0572/3

flex

Adeziv ușor, flexibil,
pentru plăci, C2 TE S1
ISOMAT AK-ELASTIC
0562/3

c

elasti

Adeziv de înaltă calitate,
bicomponent, elastic,
pentru plăci, C2 E S2

Adeziv de înaltă calitate, cu rășini, pentru lipirea tuturor tipurilor
de plăci pe suporturi vibrante. Caracterizat prin timp deschis
pentru lipire mare, alunecare zero și elasticitate. Adecvat pentru
lipirea plăcilor pe beton, șape, tencuieli, placări mai vechi,
pardoseli cu încălzire, piscine, suprafețe metalice etc. Este
utilizat pentru aplicații în spaţii interioare şi exterioare, pe pereți
sau pardoseli. Este clasificat ca adeziv de tip C2 TΕ S2, conform
EN 12004 şi EN 12002.
Culori: Gri, alb.
Consum: 1,5-4,0 kg/m2.

Adeziv de calitate superioară, bicomponent, cu elasticitate mare,
pentru plăci. Caracterizat prin timp deschis de lipire mare și
elasticitate excepțională. Adecvat pentru lipirea plăcilor ceramice
și mozaicate oriunde este necesară aderență și elasticitate
ridicată, precum, straturi de placări vechi, terase, piscine,
pardoseli cu încălzire etc. Este utilizat pentru aplicații în spaţii
interioare şi exterioare, pe pereți sau pardoseli. Este clasificat ca
adeziv de tip C2 Ε S2, conform EN 12004 şi EN 12002.
Culoare: Alb.
Ambalaj: 35 kg (25 kg A+10 kg B).
Consum: 1,5-4,0 kg/m2.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Gri
25 kg
5 kg
Alb
25 kg
15 kg
5 kg

4

54
160

4

54
90
160

Gri
25 kg

54

Alb
25 kg
15 kg
5 kg

54
90
160

4

Gri
25 kg
Alb
25 kg
5 kg

Adezivi & Chituri

PRODUS/COD

54

4

54
160

18 kg

54

35 kg
(A+B)

54(A)
54(B)
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Adezivi Pentru Plăci
PRODUS/COD

ISOMAT AK-RAPID
0557/3

Adeziv cu priză rapidă,
cu răşini, pentru plăci,
C2 FT

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, absorbante şi
neabsorbante, pe pereți și pardoseli,pe suprafețe din beton,
cărămidă, tencuială etc. Ideal pentru situaţiile în care se cere
utilizarea rapidă a pardoselii, precum în spaţiile profesionale etc.
Pentru aplicații în spații interioare și exterioare. Clasificat ca
adeziv fără alunecare (T: alunecare zero).
Este certificat ca adeziv de tip C2 FT, conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.

extra
flex

Adeziv bicomponent, cu
priză rapidă, flexibil,
pentru plăci, C2 FE S2

Gri
25 kg

54

Alb
25 kg
5 kg

54
160

4

Consum: 1,5-4,0 kg/m2.

ISOMAT AK-MEGARAPID Adeziv flexibil, cu priză rapidă, bicomponent, pentru plăci.
0557/3

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Caracterizat prin timp deschis de lipire mare și flexibilitate.
Adecvat pentru lipirea plăcilor ceramice și porțelanate pe beton,
șape, tencuială, mozaic, gipscarton, terase, pardoseli cu încălzire,
piscine etc. Ideal pentru situaţiile în care se cere rapiditatea
lucrărilor. Se utilizează la aplicații în spaţii interioare şi exterioare
pe pereți și pardoseli. Este clasificat ca adeziv de tip C2 FΕ S2,
conform EN 12004 şi EN 12002.
Culoare: Alb.
Consum: 1,5-4,0 kg/m2.

ISOMAT AK-RAPID FLEX Adeziv de înaltă calitate, cu priză rapidă, flexibil, aditivat cu

răşini, pentru plăci. Clasificat ca adeziv fără alunecare
(T: alunecare zero). Adecvat pentru lipirea plăcilor absorbante sau
neabsorbante pe pereți sau pardoseli, pe suprafețe din beton,
caramidă, tencuială de scos virgula etc., în special acolo unde se
x
cere
aderență mare, elasticitate și rezistență la umezeală. Ideal
fle
pentru situaţiile în care se cere utilizarea rapidă a pardoselii,
precum în spaţiile profesionale de scos virgula etc. Utilizat în
Adeziv cu rășini, flexibil, spații interioare și exterioare. Este clasificat ca adeziv de tip C2
cu priză rapidă, pentru
FT S1, conform EN 12004 şi EN 12002. Culori: Gri, alb.
plăci, C2 FT S1
Consum: 1,5-4 kg/m2.
Adeziv pe bază de ciment pentru plăci, cu granulație mare,
ISOMAT AK-STONE
pentru
straturi groase (de până la 15 mm). Adecvat pentru
0556/3
lipirea plăcilor ceramice sau a pietrelor naturale pe pereți sau
pardoseli, pe suprafeţe din beton, zidărie, tencuială etc. Are timp
deschis de lipire mare. Utilizat în spaţii interioare şi exterioare.
Este clasificat ca adeziv de tip C1 E, conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.

33 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

0557/3

Adeziv cu granulaţie
mare, pentru plăci şi
pietre naturale, C1 E

Consum: 2,0-8,0 kg/m2.

Adeziv cu granulaţie mare, pe bază de ciment, cu răşini, pentru
straturi groase (până la 15 mm). Adecvat pentru lipirea şi
0543/3
rostuirea acoperirilor decorative (pietre sintetice, ardezie,
cărămizi decorative etc.), pe ziduri sau pardoseli, pe suprafeţe
diverse şi în special unde se cere aderenţă ridicată şi rezistenţă
la umiditate, în spaţii interioare şi exterioare.
Este clasificat ca adeziv de tip C2 E, conform EN 12004.
Culori: Gri, alb.
Adeziv cu granulație mare, Consum: Pentru lipire: 2,0-8,0 kg/m2.
aditivat cu răşini, pentru
Pentru rostuire: 0,5-5,0 kg/m2.
acoperiri decorative, C2 E

ISOMAT AK-GRAND
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Adezivi Pentru Plăci
ISOMAT AK-MARBLE
0555/3

Adeziv aditivat cu rășini,
pentru marmură şi
granit, C2 E S1

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv pe bază de ciment, aditivat cu rășini, pentru marmură și
granit. Adecvat pentru lipirea plăcilor de marmură şi granit pe
ziduri şi pardoseli, pe suprafeţe diverse, în special unde se cere
aderenţă ridicată şi rezistenţă la umiditate. Împiedică pătarea
acoperirilor sensibile, precum placările cu marmură din cauza
retenției rapide a apei. Are timp deschis de lipire mare. Indicat
pentru spaţii interioare şi exterioare. Este clasificat ca adeziv de
tip C2 Ε S1, conform EN 12004 şi EN 12002.
Culoare: Alb.
Consum: 1,5-6,0 kg/m2.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

54

25 kg

Adeziv de calitate superioară, aditivat cu rășini și timp deschis de
25 kg
lipire
mare. Potrivit pentru lipirea pietrei naturale și plăci de
0514/3
NOU dimensiuni mari de marmură, granit pe pereți sau pardoseli, pe
diverse suprafețe și în special în cazul în care se cere aderența
ridicată și rezistența la umiditate. Împiedică pătarea acoperirilor
sensibile, precum placările cu marmură din cauza retenției rapide
a apei. Este adecvat pentru aplicații interioare sau exterioare.
Clasificat ca adeziv de tip C2 E S1 conform EN 12004 și
Adeziv aditivat cu rășini, EN 12002.
pentru piatră naturală
Culoare: Alb.
format mare, C2 E S1
Consum: 1,5-6,0 kg/m2.
Grund de aderență aplicat pe suporturi netede și neabsorbante.
ISOMAT SUPERGRUND
20 kg
Compus din rășini sintetice și nisip quartz. Asigură rugozitatea pe
0333/1
5 kg
suport, pentru a spori aderența adezivului pentru plăci care
1 kg
urmează să fie aplicat. Poate fi aplicat pe o mulțime de
suporturi, cum ar fi plăci vechi, marmură, pietre naturale etc.
Culoare: Roșu.
ISOMAT AK-GRANIT

Grund de aderență,
pentru realizarea
rugozităţii suportului
ISOMAT AK-PRIMER
0574/3

54

Adezivi & Chituri

PRODUS/COD

24
96
324

Consum:
100-200 g/m2, în funcție de absorbanța suportului.

Întăritor de aderenţă monocomponent, pe bază de răşini
acrilice, utilizat pentru pregătirea suporturilor absorbante şi
neabsorbante, înaintea aplicării adezivilor pe bază de ciment.
Culoare: Mov deschis.

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

Consum:
100-200 g/m2, în funcţie de gradul de absorbţie al suportului.
Grund de aderenţă
pentru adezivi

UNI-PRIMER
0209/1

Amorsă acrilică,
pe bază de apă

Grund acrilic pe bază de apă, gata de utilizare. Stabilizează
suporturile poroase și asigură aderența vopselelor pe bază de
apă, adezivilor pentru plăci, mortarelor flexibile, acoperirilor
elastomerice pensulabile etc. Ideal pentru stabilizarea tencuielilor
slabe sau friabile.
Culoare: Alb.
Consum:
100-200 g/m2.

51

Adezivi & Chituri
PRODUS/COD

MULTIFLEX
0517/3

Adeziv sub formă de
pastă, de foarte bună
calitate, D2T

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv de calitate superioară, sub formă de pastă, pe bază de
rășini acrilice. Ideal pentru reparații mici, datorită ușurinței
aplicării. Adecvat pentru lipirea plăcilor pe suprafețe din beton,
șapă, tencuială, lemn etc. De asemenea, este adecvat pentru
zonele cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, bucătării etc. Este
utilizat în interior pe pereți și pardoseli și în exterior pe pereți.
Este clasificat ca adeziv D2T, în conformitate cu EN 12004.
Culoare: Alb.

25 kg
5 kg
1 kg

4
12

24
110
336

Consum: 1,0-3,0 kg/m2.

3.2 Chituri de Rosturi
PRODUS/COD

MULTIFILL
0511/3

0503/3

DESCRIERE - APLICARE

Chit color, pe bază de ciment, pentru
rostuirea plăcilor de gresie şi faianţă,
pe pereți sau pardoseli, în spaţii interioare
şi exterioare. Este clasificat ca și chit de
rosturi de tip CG2 WA, conform ΕΝ 13888.
Se comercializează în două tipuri:
MULTIFILL 2-5, pentru rosturi de 2-5 mm.
MULTIFILL 3-15, pentru rosturi de 3-15 mm.
Consum:
0,2-2,0 kg/m2, în funcţie de dimensiunile
plăcilor şi lăţimea rosturilor.

Chit color pe bază de
ciment, pentru
rostuirea plăcilor,
CG2 WA

52

CULOARE

AMBALAJ

BUC/
PALET

01 White
02 Black
03 Grey
04 Pearl Grey
05 Light Grey
06 Bahama Beige
07 Redbrown
08 Brown
09 Light Brown
10 Dark Grey
11 Ivory
12 Purple
14 Cotto
15 Manhattan Grey
16 Light Ochre
17 Anemone
18 Pearl Beige
19 Mocha
20 Maroon
21 Caramel
22 Magnolia
24 Cinnamon
30 Cement Grey
31 Ceramic

160
5 kg
4 pungi/
cutie

01 White
02 Black
03 Grey
05 Light Grey
06 Bahama Beige
08 Brown
09 Light Brown
10 Dark Grey
17 Anemone
18 Pearl Beige

300
2 kg
10 pungi/
cutie

Chituri de Rosturi
DESCRIERE - APLICARE

MULTIFILL

20 Maroon
21 Caramel

0511/3
0503/3

MULTIFILL 2-5 este disponibil în 34 culori.
MULTIFILL 3-15 este disponibil numai în
culorile marcate cu asterisc (*).

MULTIFILL
SMALTO 1-8
0511/3

Chit de rosturi hidrofug,
cu aspect de porţelan,
CG2 WA

CULOARE

Chit de rosturi color, pe bază de ciment, pentru
plăci, îmbunătăţit cu polimeri (răşini). Conferă
rezistenţe mecanice ridicate, stabilitate
cromatică excelentă şi efect hidrofug ridicat.
Conţine componente bacteriostatice speciale,
care nu permit dezvoltarea bacteriilor în rost.
Conferă o suprafaţă finală netedă şi lucioasă.
Este adecvat pentru rosturi de la 1 la 8 mm
lăţime. Este clasificat ca și chit de rosturi de tip
CG2 WA, conform ΕΝ 13888.
Consum:
0,2-2,0 kg/m2, în funcţie de dimensiunile
plăcilor şi de grosimea rostului.

01 White
03 Grey
05 Light Grey
06 Bahama Beige

AMBALAJ

BUC/
PALET

300
2 kg
10 pungi/
cutie
54
25 kg

01 White
02 Black
03 Grey
04 Pearl Grey
05 Light Grey
06 Bahama Beige
07 Redbrown
08 Brown
09 Light Brown
10 Dark Grey
11 Ivory
12 Purple
13 Red
14 Cotto
15 Manhattan Grey
16 Light Ochre
17 Anemone
18 Pearl Beige
19 Mocha
20 Maroon
21 Caramel
22 Magnolia
23 Oregon
24 Cinnamon
25 Crocus
26 Green
27 Orange
29 Silver Grey
30 Cement Grey
31 Ceramic
32 Mykonos Blue
33 Yellow
34 Mint
35 Tropical Sea
36 Cypress

160
4 kg
4 pungi/
cutie

01 White
02 Black
03 Grey
04 Pearl Grey
05 Light Grey

300
2 kg
10 pungi/
cutie

Adezivi & Chituri

PRODUS/COD

53

Adezivi & Chituri
Chituri de Rosturi
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

MULTIFILL

CULOARE

06 Bahama Beige
07 Redbrown
08 Brown
09 Light Brown
10 Dark Grey
11 Ivory
12 Purple
13 Red
14 Cotto
15 Manhattan Grey
16 Light Ochre
17 Anemone
18 Pearl Beige
19 Mocha
20 Maroon
21 Caramel
22 Magnolia
23 Oregon
24 Cinnamon
25 Crocus
26 Green
27 Orange
29 Silver Grey
30 Cement Grey
31 Ceramic
32 Mykonos Blue
33 Yellow
34 Mint
35 Tropical Sea
36 Cypress

SMALTO 1-8
0511/3

01 White
03 Grey
05 Light Grey
06 Bahama Beige

MULTIFILL
MARBLE 0-3
0555/3

Chit de rosturi pentru
marmură, CG2 WA

54

Chit de rosturi, cu granulație fină, aditivat cu
rășini, pe bază de ciment, pentru marmură,
granit, plăci ceramice, vitroceramică și marmură
mozaicată. Oferă rezistenţe mecanice ridicate,
stabilitate cromatică excelentă şi este puternic
hidrofug. Este indicat pentru rosturi cu lăţimea
de până la 3 mm. Este utilizat pe pereți și
pardoseli, la interior și la exterior. Este clasificat
ca și chit de rosturi de tip CG2 WA, conform
ΕΝ 13888. Consum: 0,2-1,3 kg/m2, în funcţie de
dimensiunile marmurei şi de lăţimea rostului.

01 Alb

AMBALAJ

BUC/
PALET

2 kg
300
10 pungi/
cutie

20 kg

54

4 kg
4 pungi/
cutie

160

Chituri de Rosturi
DESCRIERE - APLICARE

Mortar pe bază de ciment, colorat, aditivat cu
rășini, pentru zidăria şi rostuirea pietrei naturale
0556/3
şi artificiale, pe pereți sau pardoseli. Conferă o
capacitate de lipire iniţială şi finală mare,
rezistenţe mecanice ridicate şi o stabilitate
cromatică excelentă. Este indicat pentru rosturi
cu lăţimea de 5-40 mm.
Este clasificat ca și chit de rosturi de tip CG2
Mortar pe bază de ciment, WA, conform EN 13888 și cu marcaj CE
color, pentru zidăria şi
conform EN 998-2.
rostuirea pietrelor

MULTIFILL-STONE

PRODUS/COD

MULTIFILL-ELASTIC
0569/3

Mastic elastic color
pentru rostuirea plăcilor

MULTIFILL-EPOXY
THIXO
0539/3

Chit de rosturi și adeziv,
epoxidic, bicomponent,
pentru plăci

MULTIFILL-EPOXY
GLITTER
0540/3

Chit de rosturi epoxidic,
decorativ, tricomponent,
pentru finisaj strălucitor

CULOARE

01 White
03 Grey
06 Bahama Beige
10 Dark Grey
16 Light Ochre

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ

BUC/
PALET

25 kg

54

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Mastic elastic color monocomponent, pentru rostuirea plăcilor.
280 ml
Utilizat pe pereți sau pardoseli, în special acolo unde cerinţele de
elasticitate sunt deosebit de ridicate (de exemplu: rosturi de
dilataţie etc.). Este adecvat pentru spaţii interioare și exterioare.
Culori: White, Light Grey, Grey, Dark Grey, Anemone, Bahama
Beige, Caramel, Black, Brown, Light Brown.

25

1.500
Adezivi & Chituri

PRODUS/COD

Consum:
Rost de 5mm x 5mm: 1 tub/11,2 m de rost.
Sistem epoxidic bicomponent, fără solvenți. Aplicat oriunde este
necesară rezistența mecanică și chimică ridicată. Adecvat pentru
lipirea plăcilor pe pereți și pardoseli și pentru rostuirea plăcilor
ceramice în spații industriale, cum ar fi fabricile de bere, fabricile
de produse lactate, piscine, bucătării etc. Are lucrabilitate excelentă
și este ușor de curățat cu apă, înainte de întărire. Adecvat pentru
rosturi cu lățimi de 1,5-12 mm. Clasificat ca și chit de rosturi tip
RG, conform EN 13888 și ca adeziv tip R2T, conform EN 12004.
Culori: White, grey, light grey, black, bahama beige. Alte culori prin
comandă (cantitate minimă de 120 kg).
Consum: 0,2-5,0 kg/m².
Chit de rosturi epoxidic, decorativ, tricomponent, fără solvenţi.
Prin adăugarea agregatelor colorate ISOMAT-GLITTER în chitul
de rosturi se obţine un chit cu aspect estetic deosebit. Poate fi
aplicat în situaţiile în care se cere rezistenţă ridicată la solicitări
chimice şi mecanice. Se îmbină în mod ideal cu mozaicul de
sticlă, dar şi cu plăcile cu rezistenţe chimice ridicate. Este
recomandat pentru rostuirea gresiei şi faianţei, în locuinţe,
centre de distracţie, spaţii comerciale şi industriale etc. Este
clasificat ca și chit de rosturi de tip RG, conform EN 13888.
Culori: 10 selecţionate.
Consum: 0,1-4,0 kg/m².

10 kg
(A+B)

44

3 kg
(A+B)

140

2 kg
(A+B)

110

55

Adezivi & Chituri
Chituri de Rosturi
PRODUS/COD

ISOMAT GLITTER
0540/3

Agregate metalizate
color

MULTIFILL-EPOXY
CLEANER

1408/3

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Agregate metalizate color, care se adaugă la chitul de rosturi
epoxidic MULTIFILL-EPOXY GLITTER pentru ca acesta să capete
un aspect decorativ, color cu aspect strălucitor. ISOMAT-GLITTER
se adaugă în proporţie de până la 10%, la greutate.
Culori:
100 Silver, 110 Green,
120 Turquoise, 130 Violet,
140 Pink, 150 Red,
160 Red Brown, 170 Bronze,
180 Beige, 190 Gold.

200 g

20

Gel de curățat special, care conține un amestec de solvenți.
Folosit pentru îndepărtarea reziduurilor de pastă epoxidică
întărită (de exemplu: MULTIFILL-EPOXY THIXO) de pe suprafețele
plăcilor, ca urmare a curățării necorespunzătoare a chitului în
timpul aplicării acestuia. Adecvat pentru suprafețe orizontale și
verticale.
Culoare: Transparent.

0,75 lit

10

300

Agent de curățare
pentru reziduuri
epoxidice

3.3 Adezivi Pentru Aplicații Speciale
PRODUS/COD

ISOMAT AK-T33
0335/3

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv pe bază de ciment pentru plăci termoizolante. Este
adecvat pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren pe
suporturi pe bază de ciment.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

48

25 kg

48

Consum:
3,0-4,0 kg/m2.
Adeziv pentru plăci
termoizolante

ETICS FIX
0335/3

Adeziv și masă de
șpaclu pentru polistiren
56

Adeziv și masă de șpaclu, pe bază de ciment pentru plăci de
polistiren. Prezintă o aderenţă puternică la plăcile termoizolante
de polistiren, fără să fisureze. Este ideal pentru lipirea și
șpăcluirea plăcilor termoizolante de polistiren pe faţadele
exterioare ale clădirilor.
Culoare: Gri.
Consum:
Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m2.
Ca masă de șpaclu: 1,5 kg/m2/mm.

Adezivi Pentru Aplicații Speciale
ΕΤΙCS UNIVERSAL
0335/3

Adeziv și masă de
șpaclu pentru polistiren

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv pe bază de ciment, aditivat cu rășini pentru plăci de
polistiren. Armat cu plasă de fibre de sticlă, utilizat ca masă de
șpaclu pentru acoperirea plăcilor termoizolante, constituind în
acest fel suportul ideal pentru tencuiala care va urma. Prezintă o
aderență puternică la plăcile de polistiren, fără să fisureze.

Adeziv armat cu fibre, pe bază de ciment, cu polimeri (răşini).
Conferă
rezistenţă mare de lipire, iniţială şi finală, elasticitate şi
0335/3
rezistenţă la umezeală. Este utilizat, în combinaţie cu tencuielile
MARMOCRET PLUS şi MARMOCRYL, pentru realizarea sistemului
de termoizolare exterioară a clădirilor. Adecvat pentru lipirea
plăcilor termoizolante de polistiren pe faţadele exterioare ale
clădirilor. Armat cu plasă din fibre de sticlă, este utilizat ca masă
de șpaclu pentru acoperirea plăcilor termoizolante.
Culori: Gri, alb.
Adeziv și masă de șpaclu, Consum: Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m2.
pentru plăci termoizolante
Ca masă de șpaclu: circa 1,5 kg/m2/mm.
Adeziv pe bază de ciment, armat cu fibre, îmbunătăţit cu polimeri
ISOMAT AK-T55
(rășini). Adecvat pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat sau
0335/3
extrudat, vată minerală, poliuretan, plută etc. De asemenea,
armat cu plasă din fibre de sticlă, este utilizat ca masă de şpaclu
peste plăcile termoizolante, constituind suportul ideal pentru
tencuiala decorativă care va urma. Clasificat ca mortar de finisaj
tip GP CS IV, W2, conform EN 998-1.
Culori: Gri, alb.
Adeziv armat cu fibre,
pentru toate tipurile de
Consum: Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m2.
plăci termoizolante
Ca masă de şpaclu: circa 1,5 kg/m2/mm.
Adeziv pe bază de ciment, aditivat cu polimeri (răşini). Este
ISOMAT AK-T65
adecvat
pentru lipirea plăcilor de vată minerală pe suporturi pe
0335/3
bază de ciment. Mai mult, armat cu plasă de fibre de sticlă, este
utilizat pentru acoperirea suprafeţei exterioare a plăcilor de vată
minerală montate şi constituie în acest fel suportul ideal pentru
tencuiala decorativă care va urma.

48

25 kg

48

25 kg

48

25 kg

54

25 kg

54

Consum: Ca adeziv: 5 kg/m2.
Ca masă de şpaclu: circa 1,5 kg/m2/mm.

Adeziv pe bază de ciment, cu răşini, armat cu fibre şi timp deschis
de lipire mare. Adecvat pentru lipirea plăcilor termoizolante din
0335/3
polistiren expandat sau extrudat, vată minerală, poliuretan, plută
etc., pe fațade din beton, tencuială sau zidărie. De asemenea,
armat cu plasă din fibre de sticlă, se utilizează ca masă de şpaclu
pentru acoperirea plăcilor termoizolante şi constituie suport ideal
pentru tencuială decorativă. Este clasificat ca mortar de finisaj de
tip GP CS IV, W2, conform EN 998-1 și ca adeziv de tip C2 E,
Adeziv armat cu fibre pentru conform EN 12004. Culoare: Alb.
2
plăci termoizolante, cu timp Consum: Ca adeziv: 2,0-4,0 kg/m .
Ca masă de şpaclu: circa 1,5 kg/m2/mm.
deschis de lipire mare

ISOMAT AK-THERMO

25 kg

Consum:
Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m2.
Ca masă de șpaclu: circa 1,5 kg/m2/mm.

ISOMAT AK-T35

Adeziv pentru plăci de
vată minerală

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Adezivi & Chituri

PRODUS/COD

57

Adezivi & Chituri
Adezivi Pentru Aplicații Speciale
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

Tencuială pastă, pe bază de rășini acrilice. Oferă o elasticitate
ridicată și rezistență la umezeală. Ideală pentru izolarea termică
0335/3
ACRYL
exterioară a clădirilor atunci când este aplicată în combinație cu
tencuielile organice MARMOCRYL. Atunci când este armată cu
plasă din fibre de sticlă și aplicată pe partea exterioară a plăcilor
termoizolante fixe, aceasta constituie un suport ideal pentru
tencuiala decorativă, organică, ulterioară. Mai mult decât atât,
poate fi utilizată ca adeziv pentru lipirea plăcilor termoizolante pe
Tencuială acrilică, armată fațada clădirilor. Culoare: Alb.
cu fibre pentru plăci
Consum: Ca adeziv: 2,0-5,0 kg/m2.
termoizolante
Ca tencuială armată: circa 3,0-4,0 kg/m2.
Adeziv superior pe bază de ciment, aditivat cu răşini. Folosit
ISOMAT AK-BLOCK
pentru
lipirea elementelor de BCA. Are timp deschis de lipire
0544/3
mare.
Culoare: Alb.
ISOMAT AK-THERMO

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

24

25 kg

54

Consum:
Circa 13,0 kg pentru zidirea unui metru cub de BCA.
Adeziv cu răşini pentru
zidăria din BCA
ISOMAT AK-FIRE
0571/3

Mortar refractar pentru
montarea şi rostuirea
cărămizilor refractare
ISOMAT AK-GLASS
0324/3

Este un mortar pe bază de ciment, refractar, pentru cărămizi
refractare. Adecvat pentru montarea şi rostuirea tuturor tipurilor
de cărămizi refractare în spaţii ce ajung la temperaturi înalte (de
exemplu: șeminee, cuptoare, grătare, coșuri de fum etc.). Oferă
rezistență excelentă la temperaturi înalte și la schimbările de
temperatură, aderență inițială și finală mare și rezistență la
umezeală.
Culoare: Gri.
Consum: Orientativ, pentru cărămizi refractare cu dimensiunile
20 x 10 x 3 cm, cu grosimea rostului de 1 cm, consumul este de
circa 5 kg/m2.
Adeziv pe bază de ciment, îmbunătățit cu polimeri (răşini).
Adecvat pentru zidirea şi rostuirea cărămizilor de sticlă.
Culoare: Alb.

25 kg
5 kg

4

54
160

25 kg
5 kg

4

54
160

Consum:
Circa 13,0 kg pentru zidirea unui metru pătrat de zid cu
cărămizi de sticlă.
Adeziv cu răşini pentru
zidirea şi rostuirea
cărămizilor de sticlă
ISOMAT MT 200
0577/3

Mortar pe bază de
ciment, predozat, pentru
marmură
58

Mortar gata preparat pentru montarea marmurei de toate
dimensiunile pe suporturi pe bază de ciment. Adecvat pentru
interior si exterior. Necesită doar adăugarea de apă. Simplifică şi
accelerează lucrările.
Culoare: Alb.
Consum:
Circa 15 kg/m2/cm, grosime de strat.

25 kg

54

Adezivi Pentru Aplicații Speciale
PRODUS/COD

ISOMAT AK-EPOXY

NORMAL
0573/3

Adeziv epoxidic
bicomponent, pentru
marmură şi granit

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv epoxidic bicomponent, fără solvenţi, pentru lipirea marmurei,
granitului şi a celor mai multe materiale de construcţii pe suprafeţe
diverse, pe ziduri sau pardoseli. După întărire, conferă o mare
rezistenţă a lipirii, elasticitate şi rezistenţă excelentă la agenţi
chimici. Este deosebit de practic, datorită şi proporţiei simple de
amestec al componentelor sale (Α:Β = 1:1 la volum).
Este clasificat ca adeziv de tip R2T, conform EN 12004.
Culoare: Gălbui deschis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 lit
(A+B)

22
(A+B)

4 lit
(A+B)

70
(A+B)

18
1 lit
(A+B) (A+B)

Consum: Depinde de dimensiunile şi greutatea plăcii de lipit.

Adeziv epoxidic bicomponent, cu priză rapidă, fără solvenţi.
22
20 lit
Adecvat pentru lipirea marmurei, granitului şi a celor mai multe
0573/3
FAST materiale de construcţii pe suprafeţe diverse, pe ziduri sau
(A+B)
(A+B)
pardoseli. Ideal pentru placarea cu marmură pe suprafeţe
70
4 lit
verticale, datorită prizei sale rapide (7 minute). După întărire,
(A+B)
(A+B)
conferă o mare rezistenţă a lipirii, elasticitate şi rezistenţă
excelentă la agenţi chimici. Este deosebit de practic, datorită şi
Adeziv epoxidic,
proporţiei simple de amestec al componentelor sale (Α:Β = 1:1 la
18
1 lit
bicomponent, cu priză
volum). Este clasificat ca adeziv de tip R2T, conform EN 12004.
(A+B) (A+B)
rapidă, pentru marmură Culoare: Gri verzui.
şi granit
Consum: Depinde de dimensiunile şi greutatea plăcii de lipit.
Adeziv pastă de înaltă calitate, cu solvenţi, utilizat pentru lipiri
MONTAGE-S
310 ml 12 1,560
rapide şi puternice pe cele mai multe materiale de construcţii.
0630/3
Este pe bază de cauciuc şi răşini sintetice. Elimină găurirea,
înşurubarea sau fixarea în cuie. Nu poate fi utilizat la fixarea
oglinzilor sau la lipirea plăcilor termoizolante din polistiren, nici la
fixarea altor materiale sensibile la solvenţi.
Culoare: Bej.
Adeziv pastă, pentru
lipiri rapide şi puternice

Consum orientativ:
1 tub/12 m aplicat ca fâşie.

MONTAGE-W

Adeziv pastă de înaltă calitate, pe bază de dispersie acrilică, fără
310 ml
solvenţi. Este utilizat pentru lipiri rapide şi puternice ale unor
materiale pe toate suporturile absorbante, precum lemn, beton,
zidărie, gipscarton etc. Elimină găurirea, înşurubarea şi fixarea în
cuie. Este adecvat pentru lipirea plăcilor termoizolante din
polistiren.
Culoare: Bej.

0630/3

Adeziv pastă, fără
solvenţi, pentru lipiri
rapide şi puternice
ISOMAT AK-PARQUET
0631/3

12

Adezivi & Chituri

ISOMAT AK-EPOXY

1.560

Consum orientativ:
1 tub/12 m aplicat ca fâşie.
Adeziv poliuretanic, de înaltă calitate, monocomponent, pentru
12 kg/can
pardoseli din lemn. Indicat pentru fixarea și lipirea parchetului de
orice tip ca cel masiv, laminat şi a duşumelei din scânduri mici
sau mari pe pardoseala de ciment, pardoseala din lemn, pe plăci
ceramice, marmură, mozaic, suprafeţe metalice etc.
Culoare: Bej.

36

Adeziv poliuretanic
pentru pardoseli din lemn
59

Adezivi & Chituri
Adezivi Pentru Aplicații Speciale
PRODUS/COD

SUPERBOND-PU
0631/3

Adeziv poliuretanic
pentru lipiri puternice

DESCRIERE - APLICARE

Adeziv poliuretanic de înaltă calitate, monocomponent, fără
solvenţi. Este utilizat pentru lipiri puternice pe toate materialele
de construcţii precum lemn, beton, aluminiu, plăci ceramice etc.
De asemenea, este indicat pentru toate lucrările de tâmplărie şi
mobilă.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

280 ml

12

1.560

Consum orientativ:
1 tub/12 m în formă de bandă.

3.4 Produse Complementare
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

FOLIE DE DECUPLARE Adecvată pentru decuplarea suporturilor sănătoase sau cu
0719/3

probleme. Permite ca acoperirea ulterioară să funcționeze ca
strat independent în raport cu suportul. Poate fi așezată pe pereți
sau pe pardoseli, pe o varietate de suporturi, cum ar fi betonul,
mortare de ciment, vechi straturi de dale, mozaicuri, zidărie etc.

FOLIE DE DECUPLARE Adecvată pentru hidroizolare şi decuplare pe suporturi
& HIDROIZOLARE
0719/1

60

sănătoase sau cu probleme. Se utilizează în special în spaţii
umede, ca şi pe terase, balcoane etc. Se montează pe ziduri sau
pardoseli, pe suporturi diverse, precum beton, mortar de ciment,
placări mai vechi, mozaic, zidărie etc.

AMBALAJ

Rolă
1 m x 30 m

Rolă
1 m x 15 m

BUC/
PALET

28

28

4

MATERIALE
PENTRU REPARAȚII
• Consolidare și Reparație Beton
• Construcții și Reparații Pereți de Zidărie
• Gleturi & Mortare Decorative
• Materiale de Protecție și Lacuri
• Materiale Pentru Curățare
• Materiale Pentru Colmatarea Rosturilor
• Materiale Bituminoase Pentru Reparații
• Lubrifianți Spray

4. Materiale Pentru Reparații
4.1 Consolidare și Reparație Beton
4.1.1 PRODUSE PE BAZĂ DE CIMENT
PRODUS/COD

FERROSEAL
0331/1

Acoperire anticorozivă
pe bază de ciment
pentru armătură - punte
de aderenţă

DESCRIERE - APLICARE

Mortar pe bază de ciment, pensulabil, aditivat cu rășini, utilizat
pentru protecţia armăturii metalice împotriva coroziunii şi ca
punte de aderenţă între betonul sau mortarul vechi şi cel nou.
Culoare: Maro roşcat.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

15 kg
5 kg
1 kg

6
15

32
75
240

Consum:
Ca acoperire anticorozivă: 0,07-0,13 kg per metru liniar de
armătură.
Ca punte de aderență: 2,0 kg/m2.

Mortar pe bază de ciment, aditivat cu răşini, adecvat pentru
plombarea
și reparaţia betonului, zidăriei și tencuielii, realizarea
0310/1
scafelor între pereți și pardoseli, reparația țiglelor la acoperişuri
(versiunea cărămiziu).
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R2,
conform EN 1504-3.
Culori: Gri, alb, cărămiziu.
Consum:
Mortar de ciment aditivat Circa 15,0 kg/m2/cm grosime de strat.
cu răşini, pentru
Realizarea de scafe: 1,9-2,7 kg/m.
reparaţii beton

25 kg
5 kg

4

54
160

Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre, aditivat cu rășini,
pentru reparații. Adecvat pentru plombarea și reparația betonului,
zidăriei și tencuielii, pentru formarea de scafe, reparația țiglelor
la acoperișuri etc.
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R3,
conform EN 1504-3.
Culoare: Gri.
Consum:
Mortar pe bază de ciment, Circa 16,0 kg/m2/cm grosime de strat.
cu rășini, armat cu fibre, Realizarea de scafe: 1,9-2,7 kg/m.
pentru reparații

25 kg
5 kg

4

54
160

DUROCRET

DUROCRET-PLUS
0310/1

DUROCRET-FAST

Mortar pe bază de ciment, cu priză rapidă, aditivat cu rășini,
pentru lucrări de reparaţii la beton, mortare de ciment, zidărie
etc. Timp de lucru: 45 de minute. Prezintă aderenţă foarte bună
la suport, lucrabilitate excelentă şi rezistenţă la frecare.
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R2,
conform EN 1504-3.
Culoare: Gri.
Consum:
Circa 17,0 kg/m2/cm grosime de strat.
Realizarea de scafe: 1,9-2,7 kg/m.

25 kg

54

DUROCRET PENETRATE Mortar pe bază de ciment, pentru reparaţii şi hidroizolaţii cu efect de 25 kg
cristalizare. Oferă protecție continuă a construcției împotriva apei și

54

0310/1

Mortar pe bază de
ciment, cu priză rapidă,
pentru reparaţii
0310/1

rămâne permanent activ. Adecvat pentru hidroizolarea subsolurilor,
fundațiilor, puțurilor, bazinelor de apă, canalizărilor etc. Se aplică in
interior cât și în exterior la lucrări de reparaţii beton şi zidărie,
precum și la realizarea de scafe la îmbinările pereților cu pardoselile
etc. De asemenea, este utilizat pentru impermeabilizarea
elementelor
de beton contra unei simple umezeli, dar şi contra apei
Mortar pe bază de ciment,
sub presiune. Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip CC
cu efect de cristalizare,
R3, conform EN 1504-3. Culoare: Gri.
pentru reparaţii și
Consum: Circa 17,0 kg/m2/cm. Realizarea de scafe: 1,9-2,7 kg/m.
hidroizolații

62

Consolidare și Reparație Beton
PRODUSE PE BAZĂ DE CIMENT
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

Mortar pe bază de ciment aditivat cu rășini, armat cu fibre, cu
rezistență ridicată, fără substanțe corozive cu o aderență foarte
NOU bună la suport și stabilitate volumetrică. Potrivit pentru reparații
la beton, zidărie, precum și pentru crearea de scafe la unghiuri
etc. Aplicat în straturi de până la 7 cm grosime pe suprafețe
mari. Clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R3, în
conformitate cu EN 1504-3.
Culoare: Gri.
Mortar pe bază de ciment Consum: Circa 16,5 kg/m2/cm grosime de strat.
cu rășini, armat cu fibre,
Realizare de scafe de 5-6 cm: 2,3-3,3 kg/m.
cu rezistență ridicată

ISOMAT REPAIR 5-70

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

54

25 kg
5 kg

4

54
160

4 kg

4

160

RAPICRET
0316/1

Mortar pe bază de ciment, cu întărire rapidă, pentru plombarea și
reparaţia elementelor de beton, pentru consolidări, ancorări,
obturarea găurilor, crearea de scafe la îmbinările pereților cu
pardoseala şi în general acolo unde este nevoie de rezistenţă
crescută şi de lucrări urgente. Este clasificat ca mortar de
reparații beton tip PCC R3, conform EN 1504-3.
Culoare: Gri.

Mortar de plombare cu
priză rapidă, pentru
reparaţii beton

Consum:
Circa 17,5 kg/m2/cm, grosime a stratului.

FIX-RAPID

Ciment cu priză rapidă. Este utilizat pentru consolidări rapide,
reparaţii, ancorări, plombări de cavități sau găuri etc., şi în
general în situaţiile care necesită rezistenţă ridicată şi rapiditatea
lucrărilor.
Culoare: Gri.

0315/1

Materiale Pentru Reparații

0322/1

Consum:
Circa 1,6 kg pentru prepararea 1 lit de amestec uscat.
Ciment cu priză rapidă
pentru ancorări

MEGACRET-10
0334/1

Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre, tixotropic, cu rezistenţe
ridicate pentru reparaţii în straturi subțiri. Adecvat pentru
reparaţii cu cerinţe ridicate la elemente de beton. Se aplică în
grosimi de până la 10 mm per strat, cu mistria sau prin
torcretare. Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip
CC R3, conform ΕΝ 1504-3.
Culoare: Gri.

25 kg

54

25 kg
5 kg

54
160

Mortar armat cu fibre, cu Consum:
rezistenţe ridicate, pentru Circa 17,5 kg/m2/cm grosime a stratulu.
reparaţii în straturi subțiri

MEGACRET-40
0322/1

Mortar armat cu fibre,
cu rezistenţe
mari, pentru reparații

Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre, cu rezistențe mecanice
mari, pentru reparaţii. Adecvat pentru reparaţii cu cerinţe ridicate
la elemente de beton. Se aplică în grosimi de până la 40 mm per
strat, cu mistria sau prin torcretare.
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip CC R4, conform
ΕΝ 1504-3.
Culoare: Gri.

4

Consum:
Circa 17,5 kg/m2/cm, grosime a stratului.
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Materiale Pentru Reparații
Consolidare și Reparație Beton
PRODUSE PE BAZĂ DE CIMENT
PRODUS/COD

MEGACRET-40 FAST
0322/1

Mortar de ciment armat
cu fibre, cu priză rapidă,
cu rezistențe mari,
pentru reparaţii

MEGACRET-40 GEO
0322/1

Geo-mortar pentru
reparații, cu rezistențe
mecanice mari, ecocompatibil

MEGACRET-50 THIXO
0334/1

DESCRIERE - APLICARE

Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre, cu priză rapidă, cu
rezistenţe mecanice mari, pentru reparaţii. Este indicat pentru
reparaţii rapide ale elementelor de beton. Reprezintă soluția ideală
când lucrările de reparații au loc la temperaturi scăzute (≥ +5°C),
datorită proprietăților sale de priză rapidă. Se aplică în grosimi de
până la 40 mm per strat, cu mistria sau prin torcretare.
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip CC R4, conform
ΕΝ 1504-3.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 17,5 kg/m2/cm, grosime a stratului.
Geo-mortar armat cu fibre, cu întărire rapidă, cu rezistențe mecanice
mari, pentru reparații ale betonului cu cerințe ridicate. Este ecocompatibil, îmbogățit cu lianți naturali și un minim de polimeri
sintetici. Adaosurile sale speciale pătrund adânc în beton și formează
un strat de protecție pe suprafața de oțel a armăturii. De asemenea,
reduc porozitatea betonului, astfel crescând impermeabilitatea sa la
apă, împiedicând penetrarea lui cu substanțe care ar putea coroda
armătura din oțel. Se aplică în straturi de până la 40 mm, cu mistria
sau pneumatic. Clasificat ca mortar pentru reparații beton tip
PCC R4 în conformitate cu EN 1504-3. Culoare: Gri.
Consum: Circa 17,0 kg/m2/cm grosime a stratului.
Mortar pe bază de ciment pentru reparații, tixotropic, armat cu
fibre, de înaltă rezistență. Adecvat pentru reparații la elementele
de beton foarte solicitate. Oferă o rezistență superioară, o
aderență foarte bună la suport, permeabilitate redusă la apă și
stabilitate volumetrică. Are o lucrabilitate excelentă. Se aplică în
straturi de până la 50 mm, cu mistria sau pneumatic. Clasificat
ca mortar pentru reparații beton tip PCC R4 conform EN 1504-3.
Culoare: Gri.

Mortar pe bază de ciment
pentru reparații, tixotropic,
armat cu fibre,
Consum: Circa 19,0 kg/m2/cm, grosime a stratului.
cu rezistențe mari
Mortar pe bază de ciment, fluid, fără contracţii, cu rezistenţe
MEGAGROUT-100
ridicate, pentru reparaţii şi consolidări. Adecvat pentru realizarea
0323/1
de cămăşuiri și umplerea golurilor și fisurilor la elementele din
beton. Se aplică în straturi de până la 100 mm.
Este clasificat ca mortar pentru reparații beton de tip CC R4,
conform ΕΝ 1504-3.
Culoare: Gri.
Mortar pe bază de ciment
de înaltă rezistență, fără Consum: Circa 21,5 kg/m2/cm sau 2,1 kg pentru umplerea unui
contracţii, turnabil, pentru gol de 1 lit.
reparaţii
Mortar pe bază de ciment fără contracţii, turnabil, cu rezistenţe
MEGAGROUT-101
ridicate,
pentru fixarea maşinilor şi utilajelor, ancorări, pentru
0329/1
realizarea de platforme de susţinere a maşinilor de precizie.
Se aplică în straturi de până la 100 mm.
Este clasificat ca mortar de reparații pentru beton de tip CC R4,
conform ΕΝ 1504-3.
Culoare: Gri.
Mortar pe bază de ciment
de înaltă rezistență,
Consum: Circa 21,5 kg/m2/cm, grosime de strat sau 2,1 kg
turnabil, fără contracții,
pentru umplerea unui gol de 1 lit.
pentru fixarea utilajelor
64

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

54

25 kg

25 kg
5 kg

4

54
160

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

Consolidare și Reparație Beton
PRODUSE PE BAZĂ DE CIMENT
PRODUS/COD

MEGAGROUT-INJECT
2-20
0329/1

DESCRIERE - APLICARE

Mortar pe bază de ciment, foarte fluid, monocomponent, cu
contracții reduse și rezistențe mari. Se utilizează pentru injecții în
fisuri din beton sau din zidărie, pentru injecții în găurile destinate
armăturii pretensionate, pentru umplerea cavităților în subsol sau
roci în care trebuie să fie încorporate bare de lipire și de
asemenea pentru etanșarea îmbinărilor structurale rigide din
elementele prefabricate.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg

54

Mortar pe bază de ciment
cu contracție scăzută
Consum: Circa 1,6 kg pentru umplerea a 1 lit de volum.

4.1.2 PRODUSE PE BAZĂ DE RĂȘINI EPOXIDICE
EPOMAX-STUCCO
0429/1

Chit epoxidic
bicomponent, cu
granulaţie foarte fină

EPOMAX-EK
0421/1

DESCRIERE - APLICARE

Chit epoxidic bicomponent cu granulație foarte fină. Ideal pentru
chituirea oricăror suprafeţe. De asemenea, este utilizat pentru
lipirea betonului, fierului, pietrei, lemnului etc. și de asemenea
pentru remedierea deteriorărilor betonului şi a mortarelor de
ciment. Pentru aplicații punctuale, este posibilă amestecarea
unor cantități mai mici ale componentelor A și B, păstrând
proporția 1:1 la greutate.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

12
216
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Materiale Pentru Reparații

PRODUS/COD

Consum: Circa 1,35 kg/m2/mm, grosime a stratului.
Pastă epoxidică bicomponentă, pentru lipirea betonului şi
fierului, pentru reparaţii la beton, umplerea rosturilor, etanșarea
fisurilor în care urmează să fie injectate răşinile EPOMAX-L10,
EPOMAX-L20 şi DUREBOND.
Culoare: Gri.

4 kg
(A+B)

96
(A+B)

15
240
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Consum:
Circa 1,85 kg/m2/mm, grosime a stratulu.
Pastă epoxidică
bicomponentă

EPOMAX-MT
0422/2

Mortar epoxidic
tricomponent, turnabil,
cu rezistenţe mari

Mortar epoxidic tricomponent, fără solvenți, tixotropic, pe bază de 25 kg
ciment și rășini epoxidice, pentru finisarea suprafețelor. Se
(A+B+C)
utilizează la repararea, nivelarea și finisarea suprafețelor pe bază
de ciment ale pereților și pardoselilor înainte ca acestea să fie
acoperite cu vopsele epoxidice sau poliuretanice. Poate rămâne
și ca strat final pentru suprafețe unde este necesară rezistență
mare la uzură. Este clasificat ca mortar de reparații pentru beton
de tip PCC R4, conform EN 1504-3.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 2 kg/m2/mm, grosime a stratului.

54 (A+B)
54 (C)
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Materiale Pentru Reparații
Consolidare și Reparație Beton
PRODUSE PE BAZĂ DE RĂȘINI EPOXIDICE
PRODUS/COD

EPOMAX-CMT
0422/2

Mortar epoxidic
tricomponent, tixotropic,
pentru finisarea suprafețelor

EPOMAX-L20
0424/1

Răşină epoxidică
bicomponentă,
injectabilă, pentru
fisuri de 0,1-1,0 mm

EPOMAX-L10
0418/1

Răşină epoxidică
bicomponentă,
injectabilă, pentru
fisuri de 0,5-3,0 mm

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Mortar epoxidic tricomponent, fără solvenți, tixotropic, pe bază de 25 kg
ciment și rășini epoxidice, pentru finisarea suprafețelor. Se
(A+B+C)
utilizează la repararea, nivelarea și finisarea suprafețelor pe bază
de ciment ale pereților și pardoselilor înainte ca acestea să fie
acoperite cu vopsele epoxidice sau poliuretanice. Poate rămâne
și ca strat final pentru suprafețe unde este necesară rezistență
mare la uzură. Este clasificat ca mortar de reparații pentru beton
de tip PCC R4, conform EN 1504-3.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 2 kg/m2/mm grosime a stratului.
Răşină epoxidică bicomponentă, injectabilă, fără solvenţi. Este
indicată pentru injectarea în fisurile din beton de 0,1-1,0 mm și
pentru ancorări de armături în elemente de construcţie existente.
Conferă rezultate excelente chiar şi pe suporturi umede.
Culoare: Gălbui transparent.

54 (A+B)
54 (C)

15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Consum:
Pentru umplerea unui gol de 1 lit este nevoie de circa 1,1 kg.

Răşină epoxidică bicomponentă, injectabilă, fără solvenţi. Este
folosită pentru injectarea în fisurile din beton de 0,5-3,0 mm și
pentru ancorări de armături în elemente de construcţie existente.
Poate fi aplicat foarte bine chiar şi pe suporturi umede.
Culoare: Gălbui transparent.

6
72
3 kg
(A+B) (A+B) (A+B)
15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Consum:
Pentru umplerea unui gol de 1 lit este nevoie de circa 1,1 kg.

Răşină epoxidică bicomponentă, fără solvenţi, folosită ca punte
6
72
4 kg
de
aderenţă pentru lipirea betonului nou pe cel vechi. De
0416/1
(A+B) (A+B) (A+B)
asemenea, este folosită ca mortar cu răşini pentru injectarea în
fisurile din beton mai mari de 3,0 mm şi pentru fixări şi ancorări
15
180
1 kg
bare de armare în beton. Poate fi aplicat foarte bine chiar şi pe
(A+B)
(A+B)
(A+B)
suporturi umede.
Culoare: Gri.
Răşină epoxidică
Consum: Ca punte de aderenţă: circa 0,6 kg/m2. Pentru
bicomponentă, injectabilă, umplerea unui gol de 1 lit este nevoie de circa 1,5 kg
pentru fisuri > 3,0 mm.
DUREBOND.
Punte de aderenţă
Se utilizează pentru injectarea de răşini epoxidice EPOMAX-L10,
DUZE PENTRU
100/buc.
EPOMAX-L20 şi DUREBOND în elementele de construcţie.

DUREBOND

INJECTARE RĂȘINI
EPOXIDICE
1308/6
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Consolidare și Reparație Beton
PRODUSE PE BAZĂ DE RĂȘINI EPOXIDICE
PRODUS/COD

EPOMAX-ANCHOR
0430/6

DESCRIERE - APLICARE

Material adeziv bicomponent pe bază de poliester, cu priză
rapidă, fără solvenţi şi stiren. Adecvat pentru ancorarea
armăturilor, barelor, tijelor filetate etc.
Culoare: Gri închis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

300 ml

12

1,152

Consum:
În funcţie de aplicaţie.
Material adeziv cu
priză rapidă pentru
ancorări bare de armare

PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ

BUC/
PALET

MANȘON DIN PLASTIC Manșoane din plastic care se utilizează împreună cu EPOMAXANCHOR pentru ancorarea barelor de armare în cărămidă.
PENTRU CĂRĂMIDĂ
0430/6

Tip: KSH 12 x 50
Tip: KSH 15 x 85
Tip: KSH 15 x 130

Materiale Pentru Reparații

10 buc./cutie
10 buc./cutie
10 buc./cutie

4.1.3 PRODUSE COMPOZITE (F.R.P.)
PRODUS/COD

EPOMAX-LD
1501/1

DESCRIERE - APLICARE

Răşină epoxidică bicomponentă, fără solvenţi. Este indicată
pentru impregnarea şi lipirea ţesăturilor din fibre sintetice,
precum ţesăturile din fibre de sticlă, ţesăturile din fibre de
carbon etc. Utilizată pentru consolidarea structurilor sau pentru
repararea elementelor de construcţie din beton, zidărie, lemn etc.
Culoare: Gri.

Adeziv epoxidic
bicomponent, de
impregnare, pentru
materiale compozite

Consum:
0,7-1,2 kg/m2.

MEGAWRAP-200

Ţesătură din fibre de carbon continue, orientate pe o direcţie.
Este utilizată pentru consolidarea elementelor de construcţie.

1500/1

AMBALAJ

BUC/
PALET

5 kg
(A+B)

72
(A+B)

Rolă
60 cm x 50 m
(30 m2)

20

Țesătură de carbon pentru
consolidarea structurilor
67

Materiale Pentru Reparații
Consolidare și Reparație Beton
PRODUSE COMPOZITE (F.R.P.)
PRODUS/COD

EPOMAX-PL
1502/1

DESCRIERE - APLICARE

Răşină epoxidică bicomponentă, sub formă de pastă. Este
utilizată pentru lipirea lamelelor din fibre de carbon la
consolidările elementelor de construcţie.
Culoare: Gri.

AMBALAJ

BUC/
PALET

5 kg
(A+B)

72
(A+B)

Consum:
1,6-1,7 kg/m2/mm grosime de strat.
Pastă adezivă, epoxidică,
bicomponentă pentru
lamele compozite

MEGAPLATE
1503/1

Lamele din fibre de carbon, de înaltă rezistenţă, utilizate pentru
consolidarea elementelor de construcţii. Sunt realizate industrial
din răşini epoxidice şi fibre de carbon orientate pe o direcţie.

Rolă
5 cm x 100 m
5 cm x 50 m

Grosimea lamelelor: 1,2 mm.
Rolă
10 cm x 100 m
10 cm x 50 m

Lamele din fibre de
carbon pentru
consolidarea structurilor

4.2 Construcții și Reparații Pereți de Zidărie
PRODUS/COD

UNICRET
0309/1

DESCRIERE - APLICARE

Mortar adecvat pentru lucrările de tencuială şi zidărie.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, WO, conform EN 998-1.
Culori: Gri, alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

54

25 kg
5 kg

54
160

Consum:
Circa 15,5 kg/m2/cm, grosime a stratului.

Mortar pentru
tencuială şi zidărie

UNICRET-FAST
0325/1

Tencuială albă, cu priză rapidă, ideală pentru reparaţii la tencuieli
la construcţii noi şi vechi. Înlocuieşte ipsosul. Este clasificat ca
mortar de tip GP CS II, WO, conform EN 998-1 și EN 998-2 și ca
mortar de zidărie pentru uz general la exterior.
Culoare: Alb.
Consum:
Circa 14,7 kg/m2/cm, grosime a stratului.

Tencuială albă,
cu priză rapidă
68

4

Construcții și Reparații Pereți de Zidărie
PRODUS/COD

DOMOLIT
0103/1

DESCRIERE - APLICARE

Plastifiant şi întârzietor de priză pentru mortare, care înlocuieşte
varul. Este certificat cu marcaj CE ca antrenor de aer/plastifiant
pentru mortarele de zidărie conform EN 934-3:T2.
Culoare: Maro închis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

4
12

2
39
72
324

Consum:
50 g la 25 kg ciment pentru zidărie şi pavaj.
75 g la 25 kg ciment pentru tencuieli.
Plastifiant pentru mortareînlocuitor de var

4.3 Gleturi & Mortare Decorative
STUCCOCRET
0326/6

Glet pe bază de ciment

DESCRIERE - APLICARE

Glet pentru netezirea şi pregătirea suprafeţelor de pereți care
urmează să fie vopsite sau alte acoperiri. Este indicat pentru
suprafeţele de tencuială sau de beton. Înlocuieşte produsele pe
bază de ulei şi alte materiale similare.
Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, WO, conform EN 998-1.
Culoare: Alb.

Glet de încărcare, pentru interior, pe bază de ipsos aditivat,
pentru
denivelări de la 2 la 10 mm. Se utilizează pentru
0326/6
egalizarea
suprafețelor și obținerea de suprafețe netede pe pereți
NOU
și tavane în interiorul clădirilor. Adecvat pentru suprafețe din
beton, tencuieli ciment, tencuieli ciment-var, tencuieli ipsos și
plăci de gips carton, vopsele vechi rezistente.
Este clasificat ca mortar B2/60/2, conform standardului
ΕΝ 13279-01.
Culoare: Alb.
Glet de încărcare pe bază
Consum: Circa 1,1 kg/m2/mm grosime de strat.
de ipsos
0326/6

Glet de exterior
și interior

20 kg
5 kg

4

48
160

Consum:
Circa 1,1 kg/m2/mm grosime de strat.

STUCCOCRET-GP

STUCCOCRET-PLUS

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Materiale Pentru Reparații

PRODUS/COD

Glet pe bază de ciment alb cu granulaţie deosebit de fină, de
culoare albă, aditivat cu polimeri (rășini), ce se utilizează la
exteriorul sau la interiorul clădirilor civile sau industriale pentru
realizarea stratului de finisaj fin înaintea operației de vopsire cu
vopsele de interior/exterior. Conferă o suprafaţă finală albă
imaculată, netedă, deosebit de fină și fără pori, dură și rezistentă.
Este clasificat ca glet de tip GP CS ΙIΙ, W1, conform ΕΝ 998-1.
Culoare: Alb.

20 kg
5 kg

48
200

20 kg

48

Consum: Circa 1,1 kg/m2/mm grosime de strat.
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Materiale Pentru Reparații
Gleturi & Mortare Decorative
PRODUS/COD

PLANFIX
0308/1

Masă de șpaclu pe bază
de ciment, aditivată
cu răşini

PLANFIX-FINE
0308/1

Masă de şpaclu cu
răşini, cu granulaţie
foarte fină

PLANFIX-FINE
PROFESSIONAL

DESCRIERE - APLICARE

Masă de șpaclu pe bază de ciment aditivată cu răşini, pentru
şpăcluirea şi chituirea suprafeţelor de beton aparent şi pentru
acoperirea porilor şi golurilor.
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R2,
conform EN 1504-3.
Culori: Gri, alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Gri
25 kg
5 kg

4

54
160

Alb
25 kg

54

Gri
25 kg

54

Consum:
Circa 1,3 kg/m2/mm grosime de strat.

Masă de şpaclu pe bază de ciment, aditivată cu răşini, cu
granulaţie foarte fină, pentru şpăcluirea şi chituirea suprafeţelor
de beton aparent. Se aplică şi cu maşina de torcretat.
Este clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R2,
conform EN 1504-3.
Culori: Gri, alb.

Alb
25 kg
5 kg

4

54
160

Consum:
Circa 1,3 kg/m2/mm grosime de strat.

Masă de șpaclu cu rășini, cu granulaţie foarte fină, deosebit de
ușor de aplicat, pentru șpăcluirea și chituirea betonului aparent,
acoperirea porilor sau cavităţilor etc. Se întinde și se freacă ușor
și are un consum mic. Poate fi aplicat și cu mașina de torcretat.
Este clasificat ca mortar de tip PCC R1, conform EN 1504-3.
Culoare: Alb.

25 kg

54

DUROCRET-DECO FLEX Mortar de modelaj flexibil, aditivat cu rășini, armat cu fibre. Este utilizat 25 kg
atât în interior, cât și în exterior, pentru acoperire scări, pardoseli,

54

pereți și oriunde se dorește un rezultat estetic special, în case,
magazine, hoteluri etc. Ideal pentru paturi integrate și obiecte sanitare.
Se aplică pe plăci de gipscarton sau betopan, pe pardoseli încălzite,
suprafețe metalice și în spații exterioare. Oferă o aderență excelentă la
suport, impermeabilizare, rezistență la frecare,contracții- dilatații și
vibrații. Clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R3, în
conformitate cu EN 1504-3 și ca mortar de șapă tip CT-C30-F7-AR2,
Mortar de modelaj flexibil, în conformitate cu EN 13813. Culori: Alb, gri, gri deschis și numeroase
decorativ, colorat, pentru
alte culori cu pigmenți ISOMAT DECO COLOR.
acoperire pardoseli și pereți Consum: Circa 1,5 kg/m2/mm, grosime a stratului.
Mortar pe bază de ciment, cu granulație foarte fină, aditivat cu rășini,
DUROCRET-DECO
aplicat în straturi subțiri (1-3 mm), în cea mai mare parte ca acoperire 25 kg
FINISH
finală a DUROCRET-DECO FLEX, pentru a obține o suprafaţă finală
0310/1
foarte fină. Potrivit pentru scări, pardoseli, pereți interiori și exteriori și
pentru construcții speciale cum ar fi articole sanitare construite
(chiuvete, dușuri etc). Oferă rezistență la apă și aderență foarte bună.
Clasificat ca mortar pentru reparații beton tip PCC R3, conform
Mortar pe bază de ciment, EN 1504-3, precum și ca mortar de șapă tip CT-C25-F6-AR2,
decorativ, colorat, pentru
conform EN 13813. Culori: Alb, gri, gri deschis și numeroase alte
finisarea pardoselilor și
culori cu ISOMAT DECO COLOR.
pereților
Consum: Circa 1,4 kg/m2/mm, grosime a stratului.

54

0308/1

Masă de șpaclu cu rășini,
cu granulaţie foarte fină

Consum:
Circa 1,2 kg/m2/mm grosime de strat.

0310/1
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Gleturi & Mortare Decorative
AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

DESCRIERE - APLICARE

Acoperire decorativă, acrilică, pastă, albă sau colorată, cu un
finisaj foarte fin. Are rezistență la frecare și mecanică mare.
0310/1
Folosit la scări, pardoseli, pereți etc. Flexibilitatea acesteia este
potrivită pentru aplicații care necesită o elasticitate ridicată, cum
ar fi suporturi din gipscarton sau betopan, încălzire în pardoseală
pardoseli etc. Potrivit atât pentru aplicații la interior cât și la
exterior. Clasificat ca material de șapă SR-B2,0-AR0,5-IR1,7,
conform EN 13813. Culori: Alb și culori selectate din sistemul
Pastă decorativă, acrilică,
ISOMAT COLOR SYSTEM.
colorată, cu finisaj fin
Consum: Circa 0,8 kg/m2/strat.
pentru pardoseli și pereți

ISOMAT ACRYL DECO

PRODUS/COD

ISOMAT DECO COLOR
0235/6

Pigmenți sub formă de
pudră pentru colorarea
mortarelor și betonului

PRODUS/COD

FLEX-COVER
0222/6

Chit elastic bicomponent
pentru etanșarea
rosturilor şi fisurilor

DESCRIERE - APLICARE

Pigmenți anorganici de înaltă calitate, utilizați
pentru colorarea mortarelor și betonului. Ideali
pentru colorare mortare pe bază de ciment
decorative. Aceștia pot fi adăugați în
DUROCRET-DECO FLEX și mortare de ciment
DUROCRET-DECO FINISH, precum și la o
mulțime de alte mortare, cum ar fi șapele
autonivelante FLOWCRET. Potrivit pentru
aplicații interioare și exterioare.
Culori: 11 culori selectate care pot crea
numeroase combinații de culori.
Consum: Depinde de culoarea finală dorită.

CULOARE

AMBALAJ

Brick red
Redbrown
Black
Light brown
Ochre
Dark brown
Orange
Purple
Blue
Green
Aegean Blue

250 g

DESCRIERE - APLICARE

Chit elastic bicomponent, pe bază de ciment (component A) şi
emulsie de răşini (component B). Indicat pentru sigilarea şi
hidroizolarea rosturilor şi fisurilor pe pereți sau pardoseli. De
asemenea, este indicat pentru umplerea rosturilor la tâmplărie,
în punctele de îmbinare între pereți și pardoseli, ca şi pentru
şpăcluirea suprafeţelor cu fisuri capilare. Se aplică pe suprafeţe
de tencuială, beton, gipscarton, lemn etc. Este ideal pentru spaţii
exterioare. Culoare: Alb.
Consum: Rost de 5 x 5mm: 40 g/m liniar de rost.
Şpăcluire suprafeţe: 1,6 kg/m2/mm grosime de strat.

ISOMAT ACRYL STUCCO Chit acrilic pentru şpăcluire, gata de utilizare. Este foarte uşor de
0219/6

Chit acrilic pentru
şpăcluire

44
110

15 kg
5 kg

aplicat şi frecat. Ideal pentru şpăcluirea la interior sau exterior a
suprafeţelor de tencuială, beton, zidărie, lemn, rigips şi betopan.
Conferă o suprafaţă finală netedă, gata pentru grunduire şi
vopsire.
Culoare: Alb.

BUC/
PALET

Materiale Pentru Reparații

PRODUS/COD

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

110
(A+B)

2.6 kg
(A+B)

800 g

12

400 g

14

Consum:
1,5-2,5 kg/m2, în funcţie de grosimea stratului.
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Materiale Pentru Reparații
Gleturi & Mortare Decorative
PRODUS/COD

FAST-COVER
0220/6

DESCRIERE - APLICARE

Chit acrilic, uşor, gata de utilizare, pentru umplerea și plombarea
fisurilor și găurilor de orice fel, dintr-o singură aplicare. Se aplică
pe suprafeţe de tencuială, gipscarton, lemn etc., în grosime de
maxim 5 cm. Nu fisurează şi nu trebuie frecat. Se vopseşte după
30 de minute. Adecvat pentru aplicații interioare şi exterioare.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

5 lit
1 lit
0,5 lit

8
16

90
320
576

Chit acrilic, uşor,
gata de utilizare

GB-COVER
0219/6

Chit acrilic gata preparat, pentru şpăcluire. Adecvat pentru
şpăcluirea (strat de acoperire) şi rostuirea gipscartonului. Conferă
o suprafaţă finală netedă, gata pentru grunduire şi vopsire.
Culoare: Alb.

20 kg
7 kg

33
60

20 kg

54

Consum:
2,0-3,0 kg/m2, în funcţie de grosimea stratului.
Chit acrilic pastă
pentru gipscarton

JOINT-FILLER
0339/1

Material pentru rostuirea
panourilor de betopan

Material pe bază de ciment armat cu fibre, aditivat cu rășini,
pentru rostuirea panourilor de betopan. Are flexibilitate mare,
rezistenţă mecanică ridicată şi înaltă aderență la suport. Se
aplică şi se freacă uşor. Conferă o suprafaţă finală netedă,
adecvată pentru vopsire, placare etc.
Culoare: Gri.
Consum:
100-150 g/m liniar de rost.

4.4 Materiale de Protecție și Lacuri
PRODUS/COD

FERROSEAL-CSI
0331/1

Impregnant - inhibitor
de coroziune
72

DESCRIERE - APLICARE

Dispersie apoasă, cu penetrabilitate ridicată, cu rol de inhibitor
de coroziune pentru protecţia armăturii. FERROSEAL-CSI
pătrunde în profunzime în beton şi formează un strat de protecţie
pe suprafaţa oţelului. De asemenea este adecvat şi pentru
protecţia anticorozivă a construcţiilor din beton armat
expuse la un mediu neprielnic, precum poduri, apeducte etc.
Culoare: Transparent.
Consum:
Circa 0,5 kg/m2.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

Materiale de Protecție și Lacuri
DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Soluție siliconică, transparentă, gata de utilizare, cu solvenţi pentru
20 lit
impermeabilizarea
suporturilor anorganice. Conferă o hidrofugare
0207/1
3 lit
excelentă şi protecţie îndelungată. Este permeabilă la vapori,
1 lit
permițând respirația structurii. Se aplică pe suprafeţe diverse (piatră
naturală sau artificială, tencuială nevopsită, zidărie aparentă,
cărămidă decorativă, ţiglă, plăci ceramice, beton aparent etc.),
pentru protecţia acestora contra precipitaţiilor. Este adecvată pentru
impermeabilizarea rosturilor dintre plăci. Este certificată cu
Impermeabilizant
marcaj CE ca impermeabilizant pentru suprafețe, conform
siliconic pentru suprafeţe EN 1504-2. Culoare: Transparent.
împotriva efectului ploii
Consum: 0,2-0,4 lit/m2.
Soluție siliconică, transparentă, gata de utilizare, fără solvenţi
PS-21
20 lit
pentru
protecția suprafețelor orizontale sau verticale împotriva
0207/1
5 lit
efectului ploii și pentru impermeabilizarea rosturilor dintre plăci.
Conferă o hidrofugare excelentă şi protecţie îndelungată. Se aplică 1 lit
pe suprafeţe diverse (piatră naturală sau artificială, tencuială,
zidărie aparentă, cărămidă decorativă, ţiglă, plăci ceramice,
marmură nelustruită, beton aparent etc.). De asemenea este
Impermeabilizant
adecvat pentru impermeabilizarea rosturilor dintre plăci.Poate fi
siliconic pentru
aplicat şi pe suporturi uşor umede. Este certificat cu marcaj CE ca
suprafeţe, fără solvenţi,
impermeabilizant pentru suprafețe, conform EN 1504-2.
împotriva efectului ploii
Culoare: Alb (transparent după uscare). Consum: 0,2-0,4 lit/m2.
Dispersie apoasă, cu penetrabilitate ridicată, bazată pe structură
NANOPRO-C
20 lit
nanomoleculară.
Protejează suprafeţele poroase de umezeală şi
0228/1
5 lit
de săruri. Este indicat pentru beton, zidărie de cărămidă,
1 lit
tencuială, rosturi dintre plăci, gipscarton, plăci aglomerate,
acoperiri cu piatră naturală etc. Pentru spaţii interioare şi
exterioare. Este certificat cu marcaj CE ca impregnant hidrofob
conform EN 1504-2.
Nanoimpregnant de
Culoare: Alb (transparent după uscare).
protecţie la umezeală
pentru suprafeţe
Consum: 100-200 ml/m2, în funcţie de absorbţia suportului.
absorbante

PS-20

NANOPRO-M
0228/1

Dispersie apoasă cu penetrabilitate ridicată, bazată pe
structura nanomoleculară. Protejează neabsorbante de umiditate
și pete de săruri. Potrivit pentru marmură lustruită, granit, plăci,
porțelan etc. Pentru aplicații interioare și exterioare.
Este certificat cu marcajul CE ca o impregnare hidrofobă, în
conformitate cu EN 1504-2.
Culoare: Alb (transparent după uscare).

20 lit
5 lit
1 lit

4
18

22
120
288

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

Materiale Pentru Reparații

PRODUS/COD

Nanoimpregnant de
Consum:
protecţie pentru marmură 50-70 ml/m2, în funcție de absorbanța suportului.
împotriva umezelii

NANOPRO-L
0228/1

Nanoimpregnant pentru
protecţia suprafeţelor
împotriva uleiurilor

Dispersie apoasă, cu penetrabilitate ridicată, cu structură
nanomoleculară. Protejează suprafețele suprafeţele poroase şi
puțin poroase (marmură, granit) de petele de ulei, de umezeală şi
de formarea de săruri, previne apariţia fungilor şi mucegaiului pe
acestea. Adecvat pentru beton, zidărie, tencuială, chit de rosturi,
gipscarton, plăci de lemn, piatră naturală etc., pentru aplicații
interioare și exterioare. Este certificat cu marcaj CE ca
impregnant pentru suprafețe, conform EN 1504-2.
Culoare: Alb (transparent după uscare).
Consum: 50-100 ml/m2, în funcţie de absorbţia suportului.

20 lit
5 lit
1 lit
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Materiale Pentru Reparații
Materiale de Protecție și Lacuri
PRODUS/COD

VS-W
0216/6

Lac acrilic pe bază
de apă

VS-1
0216/6

Lac acrilic pentru piatră

VARNISH-PU 2K
0227/6

DESCRIERE - APLICARE

Lac acrilic, transparent, gata de utilizare, pe bază de apă cu
structură nanomoleculară. Îmbunătățește culoarea naturală a
materialului pe care este aplicat, protejând în același timp
suprafețele de apa de ploaie și poluarea atmosferică. Ideal
pentru protecția mortarelor de modelaj. Utilizat pe suporturi pe
bază de ciment, pietre naturale, suprafețe de lemn etc.
Adecvat pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.

74

20 lit
5 lit
1 lit

4
12

39
72
324

4
12

42
72
288

Consum: 150-200 ml/m2/strat, în funcție de absorbanța
suprafeței.
Lac acrilic transparent, gata de utilizare, pentru impregnarea şi
evidenţierea pietrelor naturale (pietre, pietre poroase etc.) şi a
materialelor de construcţii artificiale (cărămizi decorative, ţigle
etc.). Evidenţiază culoarea naturală a materialului pe care se
aplică conferindu-i totodată impermeabilitate, rezistenţă la
condiţiile climatice şi la poluarea atmosferică. Se aplică pe
suprafeţele pereților sau pardoselilor, în spaţii interioare şi
exterioare.
Consum: 150-200 ml/m2/strat, în funcţie de absorbanţa
suprafeţei.

10 lit
4 lit
1 lit

Lac poliuretanic alifatic, bicomponent, cu aspect final lucios sau
satinat. Folosit ca lac de protecție peste mortare decorative,
precum mortarele de modelaj. Potrivit de asemenea pentru
pietre, suprafețe de lemn, pardoseli pe bază de ciment etc.
Caracterizat prin rezistența la frecare și rezistența la radiațiile UV.
Certificat cu marcaj CE ca acoperire pentru protecția suprafaței
betonului, conform EN 1504-2.

5 kg
(A+B)

Lac de protecție,
Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
poliuretanic, bicomponent, suprafeței.
transparent
Lac poliuretanic, alifatic, pe bază de apă, bicomponent cu aspect
VARNISH-PU 2KW
final satin-mat. Se utilizează pentru impermeabilizarea și
0227/6
protecția mortarelor de ciment decorative, ca mortarele de
modelaj precum și pentru beton, piatră naturală, lemn etc.
Prezintă rezistență mecanică foarte bună, precum și rezistență
ridicată la radiațiile solare și condițiile meteorologice.
Certificat cu marcajul CE ca acoperire pentru protecția suprafeței
Lac de protecție
din beton, conform EN 1504-2.
poliuretanic, pe bază
Culoare: Transparent.
de apă, bicomponent,
Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
transparent
suprafeței.
Emulsie pe bază de parafină, pensulabilă. Protejează suprafețele
ISOMAT AG 77
de mai multe tipuri de pete, cum ar fi graffiti spray sau vopsea,
0221/6
impurități de mediu etc. Face suprafața ușor de curățat, fără a
afecta aspectul acesteia. Oferă o mare durabilitate în timp și la
condițiile meteorologice. Se aplică pe suprafețe vopsite sau
nevopsite de beton, tencuială, piatră, metal etc. După curățare,
aceasta trebuie aplicată din nou pe suprafață.
Emulsie pentru
protecţia suprafeţelor
contra graffiti

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Consum:
50-100 ml/m2, în funcție de absorbanța suprafeței.

52
(A+B)

6
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

5 kg
(A+B)

110
(A+B)

1 kg
(A+B)

220
(A+B)

3 lit
1 lit

96
320

8

Materiale de Protecție și Lacuri
ISOMAT AG 80-2K
0221/6

Lac poliuretanic
transparent, contra
fenomenului graffiti
ISOMAT GRAFFITI

REMOVER
0221/6

Agent de curăţare a
suprafețelor afectate
de graffiti

DESCRIERE - APLICARE

Lac poliuretanic, bicomponent care protejează suprafețele contra
graffiti și impurităților de mediu. Împiedică pătrunderea graffiti în
suprafațe și permite curățarea ușoară a acestora. Prezintă
rezistență foarte bună la îmbătrânire și condiții meteorologice.
Potrivit pentru suprafețe din beton, tencuială, piatră, metal,
marmură, veche etc. Rămâne activ după curățarea suprafeței.
Culoare: Transparent.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

4
72
5 kg
(A+B) (A+B) (A+B)
12
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
suportului.
Agent de curățare special care îndepărtează urmele de graffiti
din spray, aparentă etc.. Este folosit pentru a curăța mai multe
tipuri de suprafețe, cum ar fi metal, sticlă, marmură, piatră,
beton, zidărie markere etc. De asemenea, poate fi folosit pe
suprafețe vopsite, după ce a fost testat. După utilizare, este
recomandată aplicarea lacului contra graffiti ISOMAT AG 80-2K
sau a emulsiei contra graffiti ISOMAT AG 77 pentru prevenirea
unui nou graffiti pe suprafață.
Culoare: Transparent.
Consum: Depinde de tipul graffiti și absorbanța suprafeței.

4 lit
0,70 lit

15

120
180

Materiale Pentru Reparații

PRODUS/COD

4.5 Materiale Pentru Curățare
PRODUS/COD

CL-CLEAN
1402/1

DESCRIERE - APLICARE

Lichid special pentru curăţarea plăcilor şi pietrelor naturale.
Curăţă resturile de var, tencuială, ciment etc.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

5 lit

4

96

Lichid pentru curăţarea
plăcilor şi pietrelor
naturale

SM-12
1401/1

Diluant special pentru produse epoxidice, ca şi pentru curăţarea
uneltelor la lucrări cu sisteme epoxidice. Combinat cu
ISOMAT AG 77, poate fi utilizat pentru curăţarea suprafeţelor
de graffiti.

Diluant special pentru
sisteme epoxidice
75

Materiale Pentru Reparații
Materiale Pentru Curățare
PRODUS/COD

SM-16
1407/1

DESCRIERE - APLICARE

Solvent special utilizat pentru diluarea vopselelor
poliuretanice și epoxidice. Ideal pentru diluarea hidroizolantului
poliuretanic, pensulabil, ISOFLEX-PU 500, atunci când acesta
urmează a fi aplicat prin pulverizare. Poate fi utilizat şi pentru
curăţarea uneltelor folosite la aplicarea ISOFLEX-PU 500 sau
uneltelor acoperite de reziduuri epoxidice. Referitor la vopselele
poliuretanice, SM-16 se adaugă până la 10% la greutate.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

4
12

96
288

18 kg
0,75 kg

12

39
324

1 lit

12

324

20 lit
5 lit
0,75 lit

4
12

39
72
324

4
12

39
72
324

5 lit
1 lit

Diluant special pentru
vopsele poliuretanice și
epoxidice

FD-CLEAN
1403/1

Îndepărtează reziduurile de ulei și grăsimi din pardoselile de
beton prin mijloace de emulsifiere.

Lichid pentru curăţarea
uleiurilor de pe
pardoselile din beton

CL-MOLD
1402/1

Lichid de curăţat, cu
efect antimucegai

CL-GROUT
1402/1

Lichid special de curăţat, cu efect antimucegai. Curăţă și
dezinfectează suprafeţele de mucegai, bacterii şi alge. Poate fi
aplicat şi preventiv, pentru a împiedica apariţia unor
microorganisme în spaţii cu multă umezeală. Este foarte eficient
pentru curăţarea suprafeţelor precum pereți, tavane, piatră
naturală, cărămidă, tencuială, piscine etc. Poate fi utilizat şi
pentru eliminarea fungilor şi menţinerea condiţiilor igienice în
spaţii precum bucătării, restaurante, hoteluri, fabrici sau depozite
de produse alimentare, brutării etc.
Culoare: Bleu.
Lichid special pentru curățat rosturile dintre plăci. Este utilizat
pentru curăţarea rosturilor dintre plăci de săruri, calcar, pete de
cafea, vin etc.
Consum: 1 lit/15-20 m2.

Lichid de curăţat pentru
rosturile dintre plăci

CL-MARBLE
1402/1

Lichid de curăţat pentru
marmură şi granit
76

Lichid special de curăţat pentru marmură şi granit. Curăță petele
20 lit
de cafea, vin, uleiuri, nicotină, scrum, şi a altor pete de pe
5 lit
suprafeţele de marmură şi granit. Nu conţine acizi şi nu atacă
0,75
lit
suprafeţele sensibile. Se aplică nediluat pe suprafaţa murdară şi
se lasă să acţioneze până la dispariţia petei. De obicei este
nevoie de 24 de ore până la dispariţia completă a unei pete. În
cazul petelor dificile se repetă procedura de mai sus.
Consum: 1 lit/15-20 m2.

Materiale Pentru Curățare
PRODUS/COD

CL-EPOXY FLOOR
1402/1

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Lichid de curăţat pentru pardoseli epoxidice. Curăță resturile de
grăsimi, uleiuri, unsoare şi alte pete de murdărie.

5 lit

4

72

0,75 lit

12

324

0,75 lit

10

300

Consum:
1 lit/15-20 m2.

Lichid de curăţat pentru
pardoseli epoxidice

CL-UNIVERSAL
1402/1

Lichid pentru curățat, de uz general. Este utilizat pentru
înlăturarea petelor de cafea, vin, uleiuri, și a altor pete similare
de pe plăci ceramice, marmură, granit, furnir etc.
Consum:
1 lit/15-20 m2.

MULTIFILL-EPOXY
CLEANER

1408/3

Gel de curățat special, care conține un amestec de solvenți.
Elimină reziduuri de chituri epoxidice întărite (de exemplu,
MULTIFILL-EPOXY THIXO) de pe suprafețele plăcilor, care rezultă
din curățarea necorespunzătoare a acestora în timpul aplicării
sale. Adecvat pentru suprafețe orizontale și verticale.
Culoare: Transparent.

Materiale Pentru Reparații

Lichid pentru curățat, de
uz general

Agent de curățare
reziduuri de chit
epoxidic

4.6 Materiale Pentru Colmatarea Rosturilor
PRODUS/COD

ISOMASTIC-A
0601/6

Mastic acrilic
elastoplastic

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Mastic elastoplastic fără solvenți, pe bază de rășini acrilice.
Alb
Adecvat pentru etanșarea rosturilor de montaj, rosturilor de
600 ml
dilatație subțiri, pentru fisurile din tencuieli în spații interioare sau
280
ml
exterioare. Este adecvat şi pentru suporturi uşor umede.
Culori: Alb, gri.
Gri
Consum:
Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/2,8 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/11,2 m de rost.

15
25

750
1.500

1.500

77

Materiale Pentru Reparații
Materiale Pentru Colmatarea Rosturilor
PRODUS/COD

DOMOSIL
0623/6

DESCRIERE - APLICARE

Silicon cu utilizare generală, de înaltă calitate, pentru etanşarea
rosturilor de 3-40 mm, pe suprafeţe din materiale neporoase,
precum sticla, aluminiul, porţelanul (plăci etc.), materialele
ceramice etc.
Culori: Transparent, alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

280 ml

25

1.875

25

1.875

12

1.560

12

1.560

12

1.560

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.
Silicon pentru utilizare
generală

DOMOSIL-S
0622/6

Silicon rezistent la
mucegai

DOMOSIL-MICRO
0622/6

Silicon antifungic, cu
tehnologie Microban®
integrată

DOMOSIL-POOL
0622/6

Silicon pentru imersie
permanentă în apă

DOMOSIL-FIRE 300
0622/6

Silicon rezistent la
temperaturi înalte
78

Silicon sanitar de înaltă calitate, pentru etanşarea rosturilor de 3-40
280 ml
mm, pe suprafeţe din materiale neporoase, precum sticla, aluminiul,
porţelanul (plăci etc.), materialele ceramice etc. Este adecvat
pentru aplicaţii în spaţii cu umezeală mare (bucătării, băi etc.),
ca şi în spitale, laboratoare de microbiologie etc. Împiedică
dezvoltarea fungilor care provoacă înnegriri şi pete în spaţiile
respective. Este contraindicat pentru acvarii, din cauza conținutului
de agent antifungic.
Culori: Transparent, alb.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Silicon antifungic de înaltă calitate, cu tehnologie Microban®
280 ml
de protecţie antibacteriană integrată. Rămâne stabil la culoare
timp de peste 10 ani. Este indicat pentru etanşarea rosturilor cu
lăţimi de 3-40 mm, în materiale neporoase, precum sticla,
aluminiul, porţelanul (plăci, articole sanitare etc.) şi obiecte
ceramice neporoase. Este utilizat în spaţii cu umezeală mare,
precum bucătării, băi etc. Nu este recomandat pentru acvarii și
nu poate fi vopsit.
Culori: Transparent, alb.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.
Silicon de etanșare pentru imersie permanentă în apă, precum
280 ml
piscine, acvarii etc. Utilizat pentru etanşarea rosturilor verticale şi
orizontale cu lăţimi de 3-40 mm, în spaţii interioare şi exterioare.
Prezintă o aderenţă foarte bună la suporturi precum sticla,
porţelanul (plăci etc.), aluminiul, obiectele ceramice etc. De
asemenea, este indicat pentru aplicaţii la nave marine,
construcţii din sticlă etc. Nu poate fi vopsit.
Culoare: Transparent.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.
Silicon de etanșare, potrivit pentru utilizarea la lucrări supuse
280 ml
temperaturilor ridicate (până la +250ºC în condiții de utilizare
constantă și până la +300ºC utilizare temporară). Aderă perfect
pe suprafețe neabsorbante, cum ar fi sticlă, plăci ceramice,
blocuri de sticlă, plăci de acoperiș, straturi epoxidice, poliesteri,
poliacrilici etc. Este rezistent la ulei, grăsime, apă, antigel și
valvoline. Este ideal pentru etanșarea în mașină, la flanșe pompă,
capace de valve, evacuare și conducte de ventilație. Nu poate fi
vopsit. Culoare: Roșu.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Materiale Pentru Colmatarea Rosturilor
DOMOSIL-FIRE 1200
0622/6

Etanșant rezistent la
temperaturi ridicate

FLEX PU-30 S
0626/6

DESCRIERE - APLICARE

Etanșant rezistent la căldură, pentru lucrări supuse la
280 ml
temperaturi extrem de ridicate (până la +1200ºC). Aderă perfect
la o multitudine de materiale, cum ar fi șamotă, beton, metal,
piatră naturală etc. Ideal pentru etanșarea șemineelor,
cuptoarelor, cazanelor, sobelor, coșurilor de fum și conductelor de
abur. Prezintă rezistență limitată la contactul cu apa.
Culoare: Negru.

Mastic poliuretanic, monocomponent, cu solvenţi, pentru
600 ml
etanşare și lipire. Ideal pentru etanşarea rosturilor la care se cere
310 ml
o elasticitate ridicată. Este adecvat pentru rosturi cu lăţimi de
5-50 mm, în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială, oțel,
aluminiu, lemn, plăci ceramice etc. Se aplică în spaţii interioare
şi exterioare.
Culori: Gri, alb.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

FLEX PU-50 S

Mastic poliuretanic monocomponent, cu solvenţi, pentru
etanşare şi lipire. Are o aderenţă excelentă la toate materialele
de construcţii, precum beton, zidărie, piatră naturală şi
artificială, metal, aluminiu, lemn, plăci ceramice etc. Este
adecvat pentru rosturi cu lăţimi de 5-30 mm. Se aplică în spaţii
interioare şi exterioare.
Culori: Gri, alb.

600 ml
310 ml

Mastic poliuretanic
pentru etanşare şi lipire

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

FLEX PU-40

Mastic poliuretanic, monocomponent, fără solvenţi, pentru
600 ml
etanşare și lipire. Are o aderenţă excepţională la toate materialele
310 ml
de construcţii, precum betonul, zidăria, piatra naturală şi
sintetică, metalul, aluminiul, lemnul, plăcile ceramice, plastic
rigid etc. Este adecvat pentru spaţii interioare şi exterioare.
Culori: Gri, alb, maro.

0626/6

Mastic poliuretanic
pentru etanşare şi lipire

FLEX PU-2K
0633/6

Mastic poliuretanic
bicomponent

12

1.560

20
12

1.000
1.560

20
12

1.000
1.560

20
12

1.000
1.560

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Mastic poliuretanic
pentru etanşare

0626/6

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Materiale Pentru Reparații

PRODUS/COD

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Mastic poliuretanic bicomponent. Ideal pentru etanşarea
rosturilor orizontale şi verticale din structuri de beton și structuri
precum rezervoare, canale etc.
Este disponibil în două tipuri:
FLEX PU-2KV: Pentru suprafețe verticale.
FLEX PU-2KH: Pentru suprafețe orizontale.
Culoare: Gri.

5 kg
(A+B)

108
(A+B)

Consum:
1,45 kg/lit de volum de rost.
79

Materiale Pentru Reparații
Materiale Pentru Colmatarea Rosturilor
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

FLEX MS-20
0627/6

NOU

FLEX MS-45
Ambalaj
nou

Mastic elastomeric adeziv şi etanşant, cu aderenţă excelentă la
toate materialele de construcţii, precum sticlă, aluminiu, lemn,
PVC etc. Se utilizează pentru lipiri puternice și elastice. Prezintă
rezistenţe mecanice ridicate şi rezistenţă la îmbătrânire. Are
aderenţă chiar şi la suporturi ușor umede. Previne apariția
fungilor. Poate fi vopsit după întărire.
Culori: Gri, alb, cărămiziu.

Mastic elastomeric de
etanșare și lipire pentru
aplicații multiple

Consum:
Consum indicativ: 1 flacon/10 m de bandă.

TIXOPHALTE

Mastic de etanșare, adeziv bituminos, elastoplastic, gata de
utilizare la rece. Oferă flexibilitate superioară permanentă și
excelentă aderență la toate tipurile de materiale în condiții
diverse, chiar și sub apă.
Culoare: Negru.

0624/6

Mastic bituminos
elastoplastic, pentru
lipire şi colmatare

Mastic elastomeric pentru colmatare şi lipire, cu aderenţă
excepţională la toate materialele de construcţie, precum sticlă,
aluminiu,
lemn, PVC etc. Prezintă rezistenţe mecanice ridicate şi
(fost ELASTOTAN)
rezistenţă la îmbătrânire şi la condiţiile climatice. Este indicat
pentru colmatarea rosturilor de 3-50 mm.
Culori: Gri, alb.

Mastic elastomeric
pentru colmatare şi lipire
ISOMAT PU FOAM
0632/6

Spumă poliuretanică
monocomponentă, cu
întărire la umiditate
atmosferică
80

20
12

1.000
1.560

Alb
600 ml

20

1.000

Gri
600 ml
280 ml

20
12

1.000
1.560

Alb
280 ml

12

1.560

Cărămiziu
280 ml 12

1.560

310 ml

24

1.440

600 ml
280 ml

20
12

1.000
1.560

750 ml

12

672

Consum:
Circa 1,4 kg/lit de volum de rost.

DOMOSILCONSTRUCTION
0622/6

Gri
600 ml
310 ml

Consum: Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m de rost.

Mastic elastomeric
de etanșare

0629/6

Mastic elastomeric de etanșare fără solvent, monocomponent.
Ideal pentru etanșarea rosturilor în cazul în care este necesară o
elasticitate ridicată. Potrivit pentru rosturi în beton, zidărie, pietre
naturale și sintetice, oțel, aluminiu, lemn, plăci ceramice, plastic
etc. Pentru aplicații exterioare și interioare.
Culori: Gri, alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Consum:
Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/2,8 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/11,2 m de rost.
Spumă poliuretanică monocomponentă, autoexpandantă.
Prezintă aderenţă excelentă la lemn, ciment, piatră, metal etc.
Este utilizată pentru montarea ferestrelor şi uşilor, umplerea
găurilor, astuparea orificiilor din acoperişuri şi din materialele
izolante etc.

Materiale Pentru Colmatarea Rosturilor
PRODUS/COD

ISOMAT PU FOAM

PROFESSIONAL
0632/6

DESCRIERE - APLICARE

Spumă poliuretanică monocomponentă, care polimerizează în
contact cu umiditatea atmosferică. Are o aderenţă excelentă la
cele mai multe materiale (lemn, tencuială, beton, piatră, metale
etc.). Conferă o bună izolaţie termică şi acustică, rezistenţă la
umezeală şi la îmbătrânire. Este utilizată la montarea ferestrelor
şi uşilor, la umplerea orificiilor, astuparea găurilor în materialele
izolante, umplerea golurilor din jurul trecerii conductelor prin
ziduri etc.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

750 ml

12

1.020

750 ml

12

1.020

500 ml

12

672

Spumă poliuretanică
monocomponentă

PROFESSIONAL LE
0632/6

Spumă poliuretanică
monocomponentă, cu
expandare redusă
ISOMAT PU FOAM

CLEANER

1340/6

Spumă poliuretanică monocomponentă, cu expandare redusă,
care polimerizează în contact cu umiditatea atmosferică. Are o
aderenţă excelentă la cele mai multe materiale (lemn, tencuială,
beton, piatră, metale etc.). Conferă o bună izolaţie termică şi
acustică, rezistenţă la umezeală şi la îmbătrânire. Este utilizată
la montarea ferestrelor şi uşilor, la umplerea orificiilor, astuparea
găurilor în materialele izolante, umplerea golurilor din jurul
trecerii conductelor prin ziduri etc.

Agent special cu solvenți, pentru curățarea pistolului de spumă
poliuretanică. Eficient atât timp cât spuma este încă proaspătă.
Culoare: Transparent.

Materiale Pentru Reparații

ISOMAT PU FOAM

Agent de curățat spumă
poliuretanică

4.7 Materiale Bituminoase Pentru Reparații
PRODUS/COD

ASPHALTOS
1010/6

DESCRIERE - APLICARE

Este o mixtură asfaltică cu aplicare la rece, gata preparată,
indicată pentru reparaţii locale ale suprafeţei carosabile din
asfalt sau beton. Este caracterizată de o mare flexibilitate, nu
fisurează la contracții-dilatații. Are o aderenţă foarte bună la
suport şi rezistenţă mare la condiţiile atmosferice şi îmbătrânire.
Culoare: Negru.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

36

Consum:
Mixtură asfaltică
Circa 21 kg/m2/cm, grosime de strat.
pentru reparaţii rapide ale
suprafeţelor carosabile
81

Materiale Pentru Reparații
Materiale Bituminoase Pentru Reparații
PRODUS/COD

ISOMAC
1018/6

Mastic de etanșare
bituminos

DESCRIERE - APLICARE

Mastic bituminos, cu aderenţă excelentă şi elasticitate. Se aplică
uşor cu şpaclul, la rece. Adecvat pentru astuparea rosturilor
pe suprafeţe orizontale şi verticale, pentru astuparea fisurilor
capilare, pentru astuparea punctelor dificile în timpul lipirii
membranelor bituminoase (jgheaburi de scurgere, îmbinări
terminale la parapeţi etc). De asemenea este folosit pentru
reparaţii la straturi hidroizolante formate din acoperiri
bituminoase.
Culoare: Negru.
Consum: 1,2-1,3 kg/lit.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

44
126

20 kg
5 kg

4.8 Lubrifianți Spray
PRODUS/COD

ISOMAT LA 40
1340/6

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Spray cu ulei special pentru utilizări multiple. Dizolvă rugina,
400 ml
respinge umezeala, lubrifiază, restabilește conexiunile conductive,
curăță suprafețele de poluanți persistenți și previne coroziunea.
Folosit pentru curățarea, lubrifierea, protejarea și demontarea
oricărei suprafețe metalice, cum ar fi șuruburi ruginite, arcuri,
lanțuri, încuietori etc.
Culoare: Maro.

12

1.008

400 ml

12

1.008

400 ml

12

1.008

Spay cu ulei special cu
utilizări multiple

RUST TERMINATOR
1340/6

Spray special, lichid, folosit pentru îndepărtarea ruginei. Nu
provoacă deteriorarea metalului sănătos. Folosit pentru
demontarea metalelor ruginite, cum ar fi șuruburi, arcuri, lanțuri,
încuietori, supape, îmbinări etc. în mașini, camioane, utilaje
agricole, motociclete etc.
Culoare: Galben pal.

Spray de îndepărtare
a ruginii, de înaltă
eficiență

SILICONE SPRAY
1340/6

Spray cu silicon lubrifriant

82

Spray cu silicon lubrifiant cu componente speciale sintetice
active oferind o alunecare ridicată și protecție împotriva
coroziunii. Folosit pentru protejarea, lubrifierea și îngrijirea
materialelor plastice, a cauciucului sau a metalelor, în mașini,
biciclete, motociclete, echipamente de fitness, intern sau extern.
De exemplu, este utilizat în barele de protecție, profilele de aer,
șinele, anvelopele roților etc.
Culoare: Transparent.

5

ADITIVI BETON & MORTAR
• Aditivi Pentru Beton
• Aditivi Pentru Mortar
• Materiale Auxiliare Pentru Betoane

5. Aditivi Beton & Mortar
5.1 Aditivi Pentru Beton
PRODUS/COD

PLASTIPROOF
0120/1

DESCRIERE - APLICARE

Aditiv de plastifiere-impermeabilizare (ASTM C-494, tip A, ELOT
EN 934-2: T2 și T9). Utilizat la prepararea betonului cu
permeabilitate scăzută a apei și proprietăți fizice îmbunătățite.
Culoare: Maro închis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

1000 kg
240 kg
20 kg
5 kg

4

2
39
72

Consum:
0,2-0,5 kg la 100 kg de ciment.
Aditiv plastifiant/reducător
de apă pentru beton

BEVETOL-RD
0129/1

Întârzietor de priză și
superfluidizant pentru
beton

BEVETOL-SPL
0111/1

Superplastifiant pentru
beton, tip G

REOTOL-SPL
0121/1

Întârzietor de priză - superfluidizant pentru beton, conform
1000 kg
EN 934-2:T11.1 & T11.2. Constituie un ajutor necesar în situaţiile
250 kg
în care se cere întârzierea prizei betonului, ca și pentru
prepararea betonului cu rezistenţe ridicate, a betonului aparent, a 20 kg
betonului torcretabil etc.
Culoare: Maro închis.

2
39

Consum:
0,2-0,8 kg la 100 kg ciment.

Superplastifiant pentru beton (ASTM C-494, tip A, D & G, ELOT
EN 934-2: T11.1 și T11.2). Când este adăugat în betonul gata
preparat, îi mărește lucrabilitatea fără să-i diminueze rezistența.
Când se adaugă în timpul preparării betonului, îi reduce
cantitatea de apă necesară (reducerea raportului a/c), crescând
astfel atât rezistența inițială, cât și cea finală.
Culoare: Maro închis.
Consum:
Ca superplastifiant (tip G): 0,6-0,8 kg la 100 kg de ciment.
În doze mai mici, acționează ca un plastifiant.

1000 kg
250 kg
20 kg
5 kg

Superfluidizant pentru beton, conform EN 934-2:T3.1 şi T3.2.
1000 kg
Creşte lucrabilitatea betonului fiind adăugat la staţie sau pe loc la
240 kg
lucrare. Reduce raportul a/c la prepararea betonului.
20 kg
Culoare: Maro închis.

4

2
39
72

2
39

Consum:
Ca superfluidizant : 0,2-1,4 kg la 100 kg ciment.
În dozaj mai mic funcţionează ca simplu fluidizant.
Superfluidizant pentru
beton

ADIUM 110
0128/1

Aditiv superfluidizant
pentru betoane, din
noua generaţie, cu
gamă largă utilizare
84

Aditiv lichid pe bază de policarboxilat care acționează ca un
1000 kg
superfluidizant pentru beton, în conformitate cu ELOT EN 934-2:
220 kg
T3.1 și T3.2. Când se adaugă în timpul preparării betonului, se
20 kg
reduce consumul de apă până la 20%. Când este adăugat în
betonul gata preparat, îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea
acestuia (beton fluid), fără a necesita apă suplimentară.
Culoare: Maro deschis.
Consum: 0,60-1,40 kg la 100 kg de ciment.

2
39

Aditivi Pentru Beton
ADIUM 130
0128/1

Aditiv superfluidizant din
noua generaţie, pentru
betoane transportabile
pe distanţe lungi

ADIUM 132
0128/1

Superfluidizant din noua
generație, întârzietor de
priză pentru beton

ADIUM 145
0128/1

Aditiv superfluidizant
din noua generaţie,
pentru elemente
prefabricate din beton

ADIUM 150
0128/1

Aditiv superfluidizant
din noua generaţie,
pentru elemente
prefabricate din beton

RETADOL
0122/1

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Aditiv lichid pe bază de policarboxilat care acționează ca un
superfluidizant pentru beton, în conformitate cu ELOT EN 934-2: 1000 kg
T11.1 și T11.2. Când se adaugă în timpul preparării betonului, se 220 kg
20 kg
reduce consumul de apă până la 20%. Când este adăugat în
betonul gata preparat, îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea
acestuia (beton autocompactant), fără a necesita apă
suplimentară. Ideal pentru transportul pe distanțe lungi a
betonului gata preparat, atunci când este necesară retenția lungă
de apă și păstrarea lucrabilității.
Culoare: Maro închis.
Consum: 0,35-0,70 kg la 100 kg de ciment.
Aditiv lichid pe bază de policarboxilat care acționează ca un
superfluidizant pentru beton, în conformitate cu ELOT EN 934-2: 1000 kg
T11.1 și T11.2. Când se adaugă în timpul preparării betonului, se 220 kg
20 kg
reduce consumul de apă până la 35%. Când este adăugat în
betonul gata preparat, îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea
acestuia (beton autocompactant), fără a necesita apă
suplimentară. Ideal pentru transportul pe distanțe lungi a
betonului gata preparat, atunci când este necesară retenția lungă
de apă și păstrarea lucrabilității.
Culoare: Maro inchis.
Consum: 0,35-0,80 kg la 100 kg de ciment.
Aditiv lichid pe bază de policarboxilat care acționează ca un
1000 kg
superfluidizant pentru beton, în conformitate cu ELOT EN 934-2:
220 kg
T3.1 și T3.2. Când se adaugă în timpul preparării betonului, se
20 kg
reduce consumul de apă până la 25%. Când este adăugat în
betonul gata preparat, îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea
acestuia (beton autocompactant), fără a necesita adăugarea de
apă suplimentară. Ideal pentru elemente prefabricate din beton
Culoare: Maro.

2
39

2
39

2
39

Consum: 0,30-0,70 kg la 100 kg de ciment.
Aditiv lichid pe bază de policarboxilat care acționează ca un
1000 kg
superfluidizant pentru beton, în conformitate cu ELOT EN 934-2:
220 kg
T3.1 și T3.2. Când se adaugă în timpul preparării betonului, se
20 kg
reduce consumul de apă până la 30%. Când este adăugat în
5 kg
betonul gata preparat, îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea
acestuia (beton autocompactant), fără a necesita apă
suplimentară. Ideal pentru elemente prefabricate din beton.
Culoare: Maro.

4

2
39
72
Aditivi Beton & Mortar

PRODUS/COD

Consum: 0,20-0,50 kg la 100 kg de ciment.
Întârzietor de priză-plastifiant pentru beton, conform EN 934-2: 1000 kg
T10. Aceasta crește timpul de priză al betonului și îmbunătățește
250 kg
lucrabilitatea acestuia și proprietățile fizice. Permite transportul
20 kg
betonului gata peparat pe distanțe mari.
Culoare: Maro închis.

2
39

Consum:
0,2-0,3 kg la 100 kg de ciment.
Întârzietor de priză plastifiant pentru beton
85

Aditivi Beton & Mortar
Aditivi Pentru Beton
PRODUS/COD

ADINOL-RAPID
0124/1

Accelerator de priză cu
utilizare largă - agent
contra îngheţului
pentru beton

ADINOL-RAPID 2H
0124/1

Accelerator de întărire
pentru beton

POROLIT-LP
0123/1

DESCRIERE - APLICARE

Agent accelerator de priză și anti-îngheț pentru beton, cu
utilizare largă (ELOT EN 934-2:T6). Reduce timpul de priză al
betonului (accelerează priza) în cazurile în care este necesar un
timp scurt de lucru și permite betonarea sigură la temperaturi
scăzute.
Culoare: Galben deschis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

1400 kg
320 kg
20 kg
5 kg

4

2
39
72

4

2
39
72

4

39
72

Consum:
1,0-2,0 kg la 100 kg de ciment, în funcție de timpul dorit de
priză.
Accelerator de întărire pentru beton (ELOT EN 934-2:T7).
1400 kg
Accelerează procesul de creștere a rezistenței inițiale a betonului
290 kg
fără a afecta negativ rezistența finală. Recomandat pentru
20 kg
eliminarea rapidă a cofrajului și darea în folosință rapidă a
5 kg
lucrării (de exemplu: reparații de drumuri).
Culoare: Galben deschis.
Consum:
1,0-2,0 kg la 100 kg de ciment, în funcție de rezultatul dorit.

Aditiv antrenor de aer, în conformitate cu EN 934-2:T5. Prin
1000 kg
reducerea raportului apă/ciment mărește lucrabilitatea betonului,
220 kg
ceea ce îl face ideal pentru betonare în cazul în care este
20 kg
necesară rezistența la îngheț.
5 kg
Culoare: Maro deschis.
Consum:
0,02-0,05 kg la 100 kg de ciment.

Aditiv antrenor de aer
pentru beton

AQUAMAT-ADMIX
0317/1

Impermeabilizant de
masă pentru beton, cu
acţiune de cristalizare

86

Impermeabilizant de masă, sub formă de praf, pentru beton. Se
adaugă la prepararea betonului şi formează cristale insolubile.
Îmbunătăţeşte rezistenţa la permeabilitatea apei, nu afectează
permeabilitatea la vapori a betonului. Rămâne permanent activ şi
preia în mod egal persiunile hidrostatice pozitive şi negative.
Adecvat pentru fundaţii, subsoluri, bazine, staţii de epurare
biologice, piscine etc. Este certificat cu marcaj CE ca reducător al
absorbției de apă, în conformitate cu EN 934-2:T9.
Culoare: Gri.
Consum: 0,8-1,0 kg la 100 kg ciment.

20 kg

54

5.2 Aditivi Pentru Mortar
LATEX
DOMOLIT
0103/1

Plastifiant pentru
mortar - Înlocuitor de var

DOMOLIT-TR
0103/1

Plastifiant transparent
pentru mortar - Înlocuitor
de var

ADINOL-DM
0110/1

Impermeabilizant
pentru mortare și
betoane nearmate

ADIFLEX-B
0113/1

Elastifiant pentru
mortare

ADIPLAST
0114/1

Răşină latex pentru
multiple îmbunătățiri ale
mortarelor

DESCRIERE - APLICARE

Plastifiant și întârzietor de priză pentru mortar care înlocuiește
varul. Este certificat cu marcaj CE ca antrenor de aer/plastifiant
pentru mortare de zidărie în conformitate cu EN 934-3:T2.
Culoare: Maro închis.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

4
12

2
39
72
324

4
12

2
39
72
324

4
12

2
39
72
324

4
12

3
39
36
72
324

4
12

3
39
72
324

Consum:
Pentru mortare de zidărie și pavaj: 50 g la 25 kg de ciment.
Pentru mortare de tencuieli: 75 g la 25 kg de ciment.

Aditiv transparent, plastifiant și întârzietor de priză pentru
mortare, care înlocuiește varul. Este certificat cu marcaj CE ca
antrenor de aer/plastifiant pentru mortare de zidărie în
conformitate cu EN 934-3:T2.
Culoare: Transparent.

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

Consum:
Pentru mortare de zidărie și pavaj: 50 g la 25 kg de ciment.
Pentru mortare de tencuieli: 75 g la 25 kg de ciment.

Aditiv impermeabilizant pentru mortare și betoane nearmate, cu
proprietăți plastifiante. Folosit pentru impermeabilizarea
mortarelor de ciment, beton nearmat, tencuieli etc.
Culoare: Galben deschis.

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

Consum:
Mortar de ciment: 1 kg la 100 kg de ciment.
Tencuială mortar: 1 kg la 100 kg de ciment + var.
Beton: 0,8 kg la 100 kg de ciment.

Dispersie polimerică - Agent de elastifiere pentru membrane
150 kg
hidroizolante, cum ar fi AQUAMAT sau adezivi pe bază de ciment,
20 kg
precum ISOMAT AK 9, ISOMAT AK 14 etc. Înlocuiește total sau
10 kg
parțial apa de amestec. Necesar pentru aplicații pe suporturi
5 kg
instabile, supuse vibrațiilor sau la contracții-dilatații.
1 kg
Culoare: Alb.

Aditivi Beton & Mortar

PRODUS/COD

Consum:
5-10 kg la sac de 25 kg de AQUAMAT, ISOMAT AK 9,
ISOMAT AK 14 etc., în funcție de elasticitatea dorită.
Rășină latex (SBR) care îmbunătățește proprietățile mortarelor pe 150 kg
mai multe căi oferind aderență crescută la suport și flexibilitate,
20 kg
reducerea contracției la priză, rezistență sporită la substanțe
5 kg
chimice și frecare, impermeabilitate crecută contra apei etc.
1 kg
Ideal pentru crearea unui strat de legătură între betonul sau
mortarul vechi și cel nou.
Culoare: Alb.
Consum: Se adaugă în apa de amestec, în raport ADIPLAST:
apă = 1: 1 până la 1: 5.
87

Aditivi Beton & Mortar
Aditivi Pentru Mortar
PRODUS/COD

LATEX
0127/1

Aditiv latex strat de aderență

DESCRIERE - APLICARE

Rășină latex. Atunci când se adaugă în mortarele de construcții și
150 kg
vopsele, sporesc aderența la suport, asigură impermeabilitate la
20 kg
apă și elasticitate. Potrivit pentru crearea straturilor de aderență,
5 kg
mortare de reparatii, pardoseli de ciment rezistente la frecare,
1 kg
mortare de ciment impermeabile, mortare rezistente la substanțe
chimice, mortare cu rezistențe ridicate, tencuieli rezistente la apă
etc.
Culoare: Alb.
Consum: Adăugat în apa de amestec, în raport de LATEX:
apă = 1: 1 până la 1: 5.
Aditiv pentru adezivi de plăci și chituri de rosturi. Îmbunătățește
semnificativ proprietăți cum ar fi aderența la suport, rezistența la
frecare, impermeabilitatea.
Culoare: Alb.

DS-99
0116/1

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

3
39
72
324

4
12

39
72
324

Consum:
Se adaugă în apa de amestec în raport de DS-99: apă
= 1: 1 până la 1: 2.
Aditiv pentru adezivi
şi chituri de rosturi

5.3 Materiale Auxiliare Pentru Betoane
PRODUS/COD

SPLIT-2000
0211/1

DESCRIERE - APLICARE

Agent de decofrare pentru toate tipurile de cofraje din lemn sau
metal.
Culoare: Gălbui.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

140 lit
20 lit

3
39

220 kg
20 kg

2
39

Consum:
Circa 60 ml/m2.

Agent antiaderent
pentru cofraje

ISOCURE
0223/1

Protecţie contra
evaporării apei din
betonul proaspăt turnat
88

Emulsie apoasă pe bază de parafină pentru protecția betonului
proaspăt turnat contra evaporării rapide a apei de amestec.
Asigură hidratarea completă a cimentului, reducând astfel orice
fisuri din contracția la priză. Este de obicei aplicată pe suprafețe
mari de beton expus, cum ar fi pardoseli industriale, zone de
parcare, plăci de beton etc. În cazul aplicării de straturi ulterioare
pe suprafața de beton, ISOCURE trebuie să fie îndepărtat prin
sablare cu apă.
Culoare: Alb.
Consum: 0,15-0,20 kg/m2, în funcție de condițiile de aplicare.

Materiale Auxiliare Pentru Betoane
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

0223/1

Protecţie acrilică contra
evaporării apei din
betonul proaspăt turnat

ISOCURE-SB
0223/1

NOU

Agent anti-evaporare
pentru beton

FIBRE DE
POLIPROPILENĂ

Emulsie acrilică pe bază de apă pentru protecția betonului
220 kg
proaspăt contra evaporării rapide a apei de amestec. Asigură
20 kg
hidratarea completă a cimentului, reducând astfel orice fisuri din
contracția la priză. Este de obicei aplicată pe suprafețe mari de
beton expus, cum ar fi pardoseli industriale, zone de parcare,
plăci de beton etc. Adecvat și pentru suprafețele verticale. Nu
este nevoie să eliminați ISOCURE-A în cazul straturilor ulterioare,
de pe suprafața betonului.
Culoare: Alb (transparent după uscare).
Consum: 0,15-0,20 kg/m2, în funcție de condițiile de aplicare.
Emulsie polimericăpe bază de rașini acrilice și solvenți,
transparentă, utilizată ca antievaporant pe beton proaspăt. De
asemenea este utilizat ca întăritor de suprafață pentru pardoseli
fragile existente pentru a crește rezistența la frecare și a le
reduce uzura. Este deosebit de util pe suprafețe mari de beton
expus, cum ar fi pardoseli industriale, locuri de parcare etc.

200 lit
20 lit

2
39

2
39

Consum:
100-200 ml/m2/strat, în funcție de condițiile de aplicare.

Fibre de polipropilenă cu lungimea de 12 mm, pentru armarea
betonului și a mortarelor.

1327/6

Consum:
· 600-900 g/m de beton.
· 900-1200 g/m de mortar.
3

3

Sac hârtie
900 g 14

784

Sac plastic
600 g 20

1.120

Aditivi Beton & Mortar

ISOCURE-A

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

89
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PARDOSELI
• Pardoseli Decorative
• Amorse
• Lacuri
• Pardoseli pe Bază de Ciment
• Impregnanți Pentru Pardoseli
• Pardoseli Epoxidice și Poliuretanice

6. Pardoseli
6.1 Pardoseli Decorative
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

ISOFLEX-PU 650
0226/1

NOU

Membrană hidroizolantă
lichidă, poliuretanică,
alifatică, transparentă,
monocomponentă

VARNISH-PU 650 MF
0226/6

NOU

Acoperire poliuretanică,
alifatică, transparentă,
monocomponentă, cu
aspect satinat

PRIMER-PU 150
0227/1

NOU

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanică, alifatică, transparentă,
20 kg
ideală pentru hidroizolarea eficientă a straturilor vechi de plăci,
pietrelor naturale, lemnului, cărămizilor de sticlă, materialelor plastice, 5 kg
1 kg
policarbonatului etc. și pentru realizarea de pardoseli decorative.
Oferă un efect lucios pe suprafața finală, care nu se îngălbenește.
Prezintă rezistență mecanică și chimică excelentă în timp își menține
transparența și elasticitatea pe termen lung. Este, de asemenea,
utilizat ca rășină liant transparent pentru pardoseli decorative (stone
carpets) cu agregate colorate, interioare sau exterioare. Certificat ca o
acoperire pentru protecția suprafeței betonului, conform EN 1504-2.
Consum: 0,8-1,2 kg/m2, în două sau trei straturi.

Acoperire poliuretanică, alifatică, transparentă, monocomponentă,
folosită peste ISOFLEX-PU 650, atunci când se dorește un aspect
satinat, nu lucios. Este impermeabilă, continuă (fără rosturi sau
îmbinări), flexibilă și stabilă la razele UV. Acest sistem nu se
îngălbenește în timp și prezintă rezistență mecanică și chimică
excelentă, oferind o soluție de hidroizolare eficientă și protecție
pentru suprafețele de plăci vechi, pietre naturale, cărămizi de
sticlă, lemn, beton etc.

12

24
120
360

4
12

39
120
360

9 kg
4 kg
0,75 kg 12

39
120
360

9 kg
4 kg
0,75 kg

Consum: 0,1 kg/m2.
Grund poliuretanic, alifatic,transparent, monocomponent. Este
utilizat pentru a asigura aderența corespunzătoare a
membranelor poliuretanice transparente pe suporturi poroase și
absorbante, cum ar fi betonul, pardoseli industriale, șape etc.
Consum:
200-300 g/m2.

Grund poliuretanic,
alifatic, monocomponent

PRIMER-S 165
0226/1

NOU

Grund de aderență
transparent pentru
ISOFLEX-PU 650

Grund de aderență transparent, care curăță suprafețele
3 kg
neabsorbante și asigură o aderență ce a membranei
0,75 kg 12
hidroizolante ISOFLEX-PU 650 la acestea (de exemplu: suprafețe
glazurate neabsorbante, plăci glazurate, sticlă, cărămizi de sticlă
etc.). Nu trebuie să fie aplicat pe materiale plastice transparente,
cum ar fi foile de policarbonat.
Consum:
30-70 g/m2.

DUROCRET-DECO FLEX Mortar de modelaj flexibil, aditivat cu rășini, armat cu fibre. Este utilizat 25 kg
atât în interior, cât și în exterior, pentru acoperire scări, pardoseli,
0310/1

pereți și oriunde se dorește un rezultat estetic special, în case,
magazine, hoteluri etc. Ideal pentru paturi integrate și obiecte sanitare.
Se aplică pe plăci de gipscarton sau betopan, pe pardoseli încălzite,
suprafețe metalice și în spații exterioare. Oferă o aderență excelentă la
suport, impermeabilizare, rezistență la frecare,contracții- dilatații și
vibrații. Clasificat ca mortar de reparații beton de tip PCC R3, în
conformitate cu EN 1504-3 și ca mortar de șapă tip CT-C30-F7-AR2,
Mortar de modelaj flexibil, în conformitate cu EN 13813. Culori: Alb, gri, gri deschis și numeroase
decorativ, colorat, pentru
alte culori cu pigmenți ISOMAT DECO COLOR.
acoperire pardoseli și pereți Consum: Circa 1,5 kg/m2/mm, grosime a stratului.
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120
360

54

Pardoseli Decorative
DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

Mortar pe bază de ciment, cu granulație foarte fină, aditivat cu rășini,
aplicat în straturi subțiri (1-3 mm), în cea mai mare parte ca acoperire 25 kg
finală a DUROCRET-DECO FLEX, pentru a obține o suprafaţă finală
0310/1
foarte fină. Potrivit pentru scări, pardoseli, pereți interiori și exteriori și
pentru construcții speciale cum ar fi articole sanitare construite
(chiuvete, dușuri etc). Oferă rezistență la apă și aderență foarte bună.
Clasificat ca mortar pentru reparații beton tip PCC R3, conform
Mortar pe bază de ciment, EN 1504-3, precum și ca mortar de șapă tip CT-C25-F6-AR2,
decorativ, colorat, pentru
conform EN 13813. Culori: Alb, gri, gri deschis și numeroase alte
finisarea pardoselilor și
culori cu ISOMAT DECO COLOR.
pereților
Consum: Circa 1,4 kg/m2/mm, grosime a stratului.
Mortar de modelaj epoxidic, tricomponent, cu rezistență mare la
DUROCRET-DECO
20 kg
frecare și la uzură, folosit ca acoperire decorativă pentru
EPOXY
(A+B+C)
NOU pardoseli și pereți, asigurând o finisare foarte fină. Datorită
0310/1
rezistenței sale excelente, este adecvat în special pentru
aplicații exigente, cum ar fi scările, piscinele etc.
Clasificat ca material de acoperire pentru pardoseli
CT-C50-F10-AR0,5 conform standardului EN 13813.
Culori: Alb, gri. Disponibil în numeroase nuanțe utilizând
Mortar de modelaj
pigmenții ISOMAT DECO COLOR.
epoxidic, colorat pentru
pardoseli și pereți
Consum: Circa 1,2 kg/m2/strat.
Acoperire decorativă, acrilică, pastă, albă sau colorată, cu un
ISOMAT ACRYL DECO
15 kg
finisaj
foarte fin. Are rezistență la frecare și mecanică mare.
0310/1
5 kg
Folosit la scări, pardoseli, pereți etc. Flexibilitatea acesteia este
potrivită pentru aplicații care necesită o elasticitate ridicată, cum
ar fi suporturi din gipscarton sau betopan, încălzire în pardoseală
pardoseli etc. Potrivit atât pentru aplicații la interior cât și la
exterior. Clasificat ca material de șapă SR-B2,0-AR0,5-IR1,7,
conform EN 13813. Culori: Alb și culori selectate din sistemul
Pastă decorativă, acrilică,
ISOMAT COLOR SYSTEM.
colorată, cu finisaj fin
Consum: Circa 0,8 kg/m2/strat.
pentru pardoseli și pereți

DUROCRET-DECO
FINISH

PLASE DIN FIBRE DE

Plasă din fibre de sticlă, cu rezistență ridicată pentru armarea
mortarelor de ciment sensibile la fisurare.

STICLĂ PENTRU
ARMAREA
Plasă albă în greutate de 149 g/m2
ACOPERIRILOR CU
Ochiuri de 3,5mm x 4,5 mm.
MORTARE DE MODELAJ Ideală pentru acoperiri cu mortare de modelaj.

Rolă
1mx50m
(50 m2)

Plasă albă în greutate de 161 g/m2
Ochiuri de 3,5mm x 4,5 mm.
Ideală pentru acoperiri cu mortare de modelaj.

1mx50m
(50 m2)

1207/1

NOU

54

18
(A+B+C)

44
110

30

30

Pardoseli

PRODUS/COD
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Pardoseli Decorative
PRODUS/COD

ISOMAT DECO COLOR
0235/6

Pigmenți sub formă de
pudră pentru colorarea
mortarelor și betonului

DESCRIERE - APLICARE

Pigmenți anorganici de înaltă calitate, utilizați
pentru colorarea mortarelor și betonului. Ideali
pentru colorare mortare pe bază de ciment
decorative. Aceștia pot fi adăugați în
DUROCRET-DECO FLEX și mortare de ciment
DUROCRET-DECO FINISH, precum și la o
mulțime de alte mortare, cum ar fi șapele
autonivelante FLOWCRET. Potrivit pentru
aplicații interioare și exterioare.
Culori: 11 culori selectate care pot crea
numeroase combinații de culori.
Consum: Depinde de culoarea finală dorită.

CULOARE

AMBALAJ

Brick red
Redbrown
Black
Light brown
Ochre
Dark brown
Orange
Purple
Blue
Green
Aegean Blue

250 g

BUC/
PALET

6.2 Amorse
PRODUS/COD

UNI-PRIMER
0209/1

Grund acrilic
pe bază de apă
ISOMAT SUPERGRUND
0333/1

Grund de aderență,
pentru realizarea
rugozităţii suportului

VS-W
0216/6

Lac acrilic pe bază
de apă
94

DESCRIERE - APLICARE

Grund acrilic pe bază de apă, gata preparat. Stabilizează
tencuielile friabile și asigură aderență adecvată vopselurilor pe
bază de apă, adezivilor de plăci, mortarelor flexibile, acoperirilor
elastomerice pensulabile. Ideal pentru stabilizarea tencuielilor
slabe, friabile sau care se macină.
Culoare: Alb.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

Consum:
100-200 g/m2.

Grund de aderență aplicat pe suporturi netede și neabsorbante.
Compus din rășini sintetice și nisip de cuarț. Asigură rugozitatea
pe suport, pentru a spori aderența adezivului pentru plăci care
urmează să fie aplicat. Poate fi aplicat pe o mulțime de
suporturi, cum ar fi plăci vechi, marmură, pietre naturale etc.
Culoare: Roșu.

20 kg
5 kg
1 kg

24
96
324

20 lit
5 lit
1 lit

39
72
324

Consum:
100-200 g/m2, în funcție de absorbanța suportului.

Lac acrilic, transparent, gata de utilizare, pe bază de apă cu
structură nanomoleculară. Îmbunătățește culoarea naturală a
materialului pe care este aplicat, protejând în același timp
suprafețele de apa de ploaie și poluarea atmosferică. Ideal
pentru protecția mortarelor de modelaj. Utilizat pe suporturi pe
bază de ciment, pietre naturale, suprafețe de lemn etc.
Adecvat pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.
Consum: 150-200 ml/m2/strat, în funcție de absorbanța
suprafeței.

4
12

6.3 Lacuri
PRODUS/COD

VARNISH-PU 2K
0227/6

DESCRIERE - APLICARE

Lac poliuretanic alifatic, bicomponent, cu aspect final lucios sau
satinat. Folosit ca lac de protecție peste mortare decorative,
precum mortarele de modelaj. Potrivit de asemenea pentru
pietre, suprafețe de lemn, pardoseli pe bază de ciment etc.
Caracterizat prin rezistența la frecare radiațiile UV. Certificat cu
marcaj CE ca acoperire pentru protecția suprafaței betonului,
conform EN 1504-2.

Lac de protecție,
Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
poliuretanic, bicomponent, suprafeței.
transparent
Lac poliuretanic, alifatic, pe bază de apă, bicomponent cu aspect
VARNISH-PU 2KW
final satin-mat. Se utilizează pentru impermeabilizarea și
0227/6
protecția mortarelor de ciment decorative, ca mortarele de
modelaj precum și pentru beton, piatră naturală, lemn etc.
Prezintă rezistență mecanică foarte bună, precum și rezistență
ridicată la radiațiile solare și condițiile meteorologice.
Certificat cu marcajul CE ca acoperire pentru protecția suprafeței
Lac de protecție
din beton, conform EN 1504-2.
poliuretanic, pe bază
Culoare: Transparent.
de apă, bicomponent,
Consum: 70-120 g/m2 pe strat, în funcție de absorbanța
transparent
suprafeței.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

5 kg
(A+B)

52
(A+B)

6
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

5 kg
(A+B)

110
(A+B)

1 kg
(A+B)

220
(A+B)

6.4 Pardoseli pe Bază de Ciment
EXTRA-TOP
0327/1

DESCRIERE - APLICARE

Întăritor de suprafaţă pentru pardoseli pe bază de ciment cu nisip
de cuarţ şi aditivi speciali. Indicat pentru pardoseli industriale,
subsoluri, service-uri auto, magazine utilaje, depozite, spaţii de
parcare, depozite, platforme de încărcare-descărcare etc.
Este clasificat ca mortar de tip CT-C70-F7-AR2, conform
EN 13813.
Culori: Gri, ocru, cărămiziu, bleu.

Întăritor de suprafaţă
pentru pardoseli
pe bază de ciment

Consum:
3,0-5,0 kg/m2.

EXTRA-TOP CR

Întăritor de suprafaţă, cu corindon, agregate cuarţoase şi aditivi
speciali, pentru pardoseli industriale. Adecvat pentru pardoseli cu
rezistenţe mecanice deosebit de ridicate precum pardoselile
industriale, subsoluri, service-uri auto,magazine de utilaje,
depozite, platforme de încărcare-descărcare etc.
Este clasificat ca mortar de tip CT-C80-F10-AR1, conform
EN 13813.
Culoare: Gri.

0327/1

Întăritor de suprafaţă, cu
corindon, pentru
pardoseli industriale

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

54

25 kg

54

Pardoseli

PRODUS/COD

Consum: 3-5 kg/m2.
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Pardoseli pe Bază de Ciment
PRODUS/COD

FLOWCRET 1-10
0307/1

Şapă pe bază de ciment,
aditivată cu rășini,
autonivelantă

FLOWCRET 1-10
0307/1

EXPRESS

Şapă pe bază de ciment,
aditivată cu răşini,
autonivelantă, cu priză rapidă

FLOWCRET 3-30
0307/1

EXPRESS

Şapă pe bază de ciment,
autonivelantă,
cu priză rapidă

SCREED-100
0328/6

Şapă pe bază de
ciment pentru
nivelarea pardoselilor

SCREED-SX
0328/6

Mortar-liant, cu priză
rapidă, pentru
prepararea şapelor
96

DESCRIERE - APLICARE

Şapă pe bază de ciment, aditivată cu rășini, autonivelantă,
adecvată pentru nivelarea şi netezirea suprafeţelor de beton sau
șape, înaintea montării materialelor finale precum mochete,
straturi de parchet, plăci ceramice etc. Se aplică în grosime de
1-10 mm per strat.
Este clasificat ca mortar de tip CT-C30-F10-AR1, conform
EN 13813.
Culoare: Gri.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

25 kg

54

20 kg

54

Consum: Circa 1,65 kg/m2/mm, grosime de strat.
Şapă pe bază de ciment, aditivată cu răşini, autonivelantă, cu
priză rapidă, pentru nivelarea betonului sau a șapelor, înaintea
montării straturilor finale precum plăci ceramice, mochete,
parchet, covoare PVC etc. Se aplică în grosime de 1-10 mm.
Ideală pentru reparații rapide, astfel încât este circulabilă după
3 ore. Poate fi acoperită după 24 de ore.
Este clasificat ca mortar de tip CT-C40-F10-AR2, conform
EN 13813.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 1,65 kg/m2/mm, grosime de strat.
Şapă pe bază de ciment, aditivată cu răşini, autonivelantă, cu
priză rapidă, pentru nivelarea pardoselilor. Se aplică în grosime
de 3-30 mm. Este ideală pentru pregătirea suportului înaintea
montării plăcilor, mochetei, pardoselii din lemn sau plastic,
marmurei, pietrei naturale etc. Este indicată şi pentru pardoselile
cu încălzire. Este clasificat ca mortar de tip CT-C40-F10-AR2,
conform EN 13813.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 1,65 kg/m2/mm, grosime de strat.
Şapă pe bază de ciment pentru umplerea şi nivelarea
pardoselilor care urmează să fie acoperite cu plăci, marmură,
parchet etc., ca şi pentru realizarea pantelor la terase.
Înlocuieşte betonul nearmat sau BCA-ul. Se aplică în grosimi de
până la 10 cm per strat.
Este clasificat ca mortar de tip CT-C7-F3-A12, conform
EN 13813.
Culoare: Gri.
Consum: Circa 14,0 kg/m2/cm, grosime de strat.
Mortar armat cu fibre, cu priză rapidă care înlocuiește cimentul
(materialul liant) în şapele de ciment pentru pardoseli. Este
alcătuit din cimenturi speciale şi aditivi speciali. Amestecând
cu nisip şi apă rezultă un mortar de ciment cu priză rapidă, cu
rezistenţe ridicate. Este utilizat pentru umplerea şi nivelarea
pardoselilor care urmează a fi acoperite cu plăci, marmură,
piatră naturală, parchet, pardoseli lipite, pardoseli cu încălzire
încorporată etc, ca şi pentru şapele de pantă de pe terase şi din
spaţii exterioare.
Culoare: Gri.
Consum: 2,0-3,5 kg/m2/cm, grosime de strat.

Pardoseli pe Bază de Ciment
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

SCREED-60 EXPRESS

Mortar pe bază de ciment gata de utilizare, cu întărire rapidă și
cu contracție redusă. Este adecvat pentru nivelarea pardoselilor
noi sau vechi în spații comerciale, rezidențiale și de birouri, în
cazul în care este necesară o placare rapidă. Se aplică în straturi
de până la 60 mm grosime. Clasificat ca material de acoperire
pentru pardoseli tip CT-C30-F7-A12 în conformitate cu
standardul EN 13813.
Culoare: Gri.

0328/6

NOU

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

54

25 kg

Mortar pe bază de ciment
cu întărire rapidă, pentru Consum: Circa 18 kg/m2/cm, grosime de strat mortar proaspăt.
netezirea pardoselilor

6.5 Impregnanți Pentru Pardoseli
PRODUS/COD

ISOMAT BI-100
0224/1

Impregnant și întăritor
de suprafaţă
pentru beton

DUROFLOOR-BI
0403/2

DESCRIERE - APLICARE

Dispersie apoasă, pe bază de răşini, cu penetrabilitate ridicată.
Se aplică pe pardoseli din beton sau şape de ciment, pe care le
stabilizează, le etanşeizează şi împiedică formarea de praf. Este
indicat pentru spaţii interioare şi exterioare.
Culoare: Alb (transparent, după uscare).

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

Consum:
100-200 g/m2, în funcţie de absorbanţa suportului.

Răşină epoxidică bicomponentă, transparentă, cu solvenţi,
10 kg
utilizată pentru impregnarea pardoselilor din beton sau şapă de
(A+B)
ciment. Serveşte la stabilizarea suporturilor din ciment şi la
realizarea pardoselilor rezistente la frecare. Este utilizată şi ca
grund pentru vopselele epoxidice EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF şi 4 kg
(A+B)
EPOXYCOAT-S.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0, conform EN 13813.

48
(A+B)
105
(A+B)

Impregnant epoxidic
Consum:
bicomponent, transparent 150-250 g/m2/strat.

0224/1

Impregnant poliuretanic,
transparent,
monocomponent

Impregnant poliuretanic transparent, monocomponent, pentru
etanșarea pardoselilor din beton sau a șapelor. Se folosește și ca
întăritor pentru pardoseli și suprafețe fragile, pentru a le spori
rezistența mecanică și rezistența la uzură. Potrivit pentru
subsoluri, depozite, parcări, spații cu trafic ușor.

18 kg
5 kg

4

33
72

Consum:
100-300 g/m2, în funcție de absorbanța suportului.

Pardoseli

ISOMAT BI-120 PU
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6.6 Pardoseli Epoxidice și Poliuretanice
PRODUS/COD

DUROFLOOR
0401/2

Acoperire epoxidică
autonivelantă,
bicomponentă

DUROFLOOR 11
0400/2

Acoperire epoxidică
și autonivelantă,
bicomponentă,
pentru pardoseli

DUROFLOOR-R
0404/2

Acoperire epoxidică
pensulabilă,
bicomponentă

DUROFLOOR-PU
0431/2

DESCRIERE - APLICARE

Pardoseală epoxidică autonivelantă, bicomponentă, cu înaltă rezistență
mecanică și chimică. Ideală pentru zone industriale, depozite, hoteluri,
laboratoare, magazine, garaje etc. Potrivită pentru suprafețe în contact
cu alimentele, conform W-347. Se amestecă cu nisip de cuarț Q35.
Clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR0,5-IR4, conform EN 13813.
Culori: RAL 7032 (gri nisip), RAL 7035 (gri deschis), RAL 7040 (gri),
RAL 3009 (roșu roșu), RAL 1015 (bej), RAL 1013 (alb-bej), RAL 6021
(verde deschis), RAL 5024 (albastru pastel). Alte culori RAL prin
comandă (cantitate min. 144 kg).
Consum: DUROFLOOR: 0,6 kg/m2/mm. Nisip de cuarț: 1,2 kg/m2/ mm
(raportul amestec: DUROFLOOR: nisip = 1: 2).
Acoperire epoxidică bicomponentă, fără solvenţi, pentru
pardoseli. Prin adăugarea de nisip cuarţos Μ32, în proporţie de
1:1, la greutate, produsul se utilizează ca acoperire autonivelantă.
Fără adaos de nisip cuarțos, poate fi aplicat ca atare prin
pensulare. Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR0,5-IR4,
conform EN 13813.
Culori: RAL 7032 (gri nisip), RAL 7040 (gri). Alte culori la comandă
(cantitatea minimă 160 kg).
Consum: Ca acoperire autonivelantă turnată: 0,85 kg/m2/mm.
Consumul de nisip cuarţos: 0,85 kg/m2/mm.
Ca acoperire fără nisip cuarţos: 250-300 g/m2/strat.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

500 kg
(2A+1B)
9 kg
(A+B)

39
(A+B)

200 kg
(A+B)

2

30 kg
(A+B)

24(A)
48(B)

16 kg
(A+B)

39
(A+B)

Acoperire epoxidică bicomponentă, fără solvenţi, pensulabilă,
275 kg
indicată pentru acoperirea pardoselilor din beton sau şape de
(A+B)
ciment. Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR0,5-IR4,
conform EN 13813.
30 kg
Culori: RAL 7032 (gri nisip), RAL 7035 (gri deschis), RAL 7040
(A+B)
(gri), RAL 3009 (maro roşcat), RAL 1015 (bej), RAL 1013 (alb bej),
RAL 6021 (verde pal), RAL 5024 (bleu pastel). Alte culori din
catalogul RAL, la comandă (cantitatea minimă comandată
10 kg
150 kg).
(A+B)
Consum: 250-300 g/m2/strat.
Acoperire poliuretanică color, bicomponentă, fără solvenţi, cu
rezistenţă excelentă la radiaţia solară (UV). DUROFLOOR-PU
este utilizat pentru acoperirea pardoselilor din beton, șape de
ciment etc. Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR2-IR8,
conform EN 13813.
Culori: RAL 7040 (gri). Alte culori din catalogul RAL, la comandă
(cantitatea minimă comandată 150 kg).

10 kg
(A+B)

Acoperire poliuretanică
lichidă, bicomponentă

Consum:
250-300 g/m2/strat.

ISOMAT PUA 2230

Membrană din poliuree pură, de înaltă rezistență, cu întărire
400 kg
rapidă, fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin
(A+B)
pulverizare. Utilizată în multe aplicații de impermeabilizare și
protecție, care necesită un nivel ridicat de rezistență mecanică și
chimică. De asemenea, este recomandată când este necesară o
aplicare rapidă și o utilizare imediată a zonei.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.

0432/1

Membrană din poliuree
pură, de înaltă rezistență,
bicomponentă
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Consum: Circa 1,5-2,0 kg/m2.

2

24(A)
48(B)
39
(A+B)

39
(A+B)

1
(A+B)

Pardoseli Epoxidice și Poliuretanice
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

ISOMAT PUA 1360
0432/1

Membrană din poliuree
pură, foarte elastică,
bicomponentă

ISOMAT PUA 1240
0432/1

Membrană din poliuree pură, foarte elastică, cu întărire rapidă,
fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin pulverizare.
Ideală cănd sunt necesare rezistențe mecanice și chimice
ridicate, precum și timp de aplicare rapid. ISOMAT PUA 1360
este recomandat pentru substraturi care sunt supuse unui
anumit tip de vibrații.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.

Membrană din poliuree hibridă, foarte elastică, cu întărire rapidă,
400 kg
fără solvenți, bicomponentă, pentru aplicare prin pulverizare.
(A+B)
Utilizată intr-o multitudine de lucrări de hidroizolații unde se cere
timp rapid de aplicare. Ideală pentru hidroizolarea acoperișurilor,
balcoanelor și teraselor, terase inversate și terase verzi.
Culoare: Componenta A: Galben.
Componenta B: Gri.
Consum: 1,5-2,0 kg/m2, în funcție de suport.

TOPCOAT-PU 720

Acoperire poliuretanică, alifatică, monocomponentă. Se aplică
pentru protecția hidroizolațiilor de tip ISOFLEX-PU 500 și
ISOFLEX-PU 550, împotriva radiațiilor UV, în special când se
optează pentru culoare închisă. De asemenea, este adecvată în
cazul în care hidroizolația trebuie să reziste la traficul
persoanelor și al mașinilor ușoare (exemplu: parcări).
Culori: Alb, gri. Alte culori la comandă (minimum de cantitate
160 kg).

Acoperire poliuretanică,
alifatică

TOPCOAT-PU 740
0226/1

NOU

1
(A+B)

400 kg
(A+B)

Consum: 1,5-2,0 kg/m2, în funcție de suport.

Membrană hidroizolantă
din poliuree hibridă,
bicomponentă
0229/1

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

20 kg
5 kg
1 kg

1
(A+B)

4
16

24
120
320

4

24
120

Consum: 0,12-0,25 kg/m2, depinde de suport.
Acoperire poliuretanică alifatică, rigidă-elastică,
monocomponentă. Este folosită pentru a crea suprafețe
rezistente la frecare și pentru a le proteja astfel de traficul
pietonal greu și traficul de vehicule ușor.
Culoare: Transparentă (poate fi ușoare).

20 kg
4 kg

Consum:
0,2-0,6 kg/m2, în două straturi.
Acoperire poliuretanică,
alifatică, transparentă
0409/2

Acoperire epoxidică antistatică, autonivelantă, fără solvenţi,
bicomponentă ,pentru pardoseli, pentru combaterea electricităţii
statice.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR0,5-IR4, conform
EN 13813.
Culori: RAL 7040 (gri), RAL 1015 (bej). Alte culori din catalogul
RAL, la comandă (cantitatea minimă comandată 150 kg).

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

Pardoseli

DUROFLOOR-C

Acoperire epoxidică
Consum:
antistatică, autonivelantă,
Circa 1,5 kg/m2/mm, grosime de strat.
bicomponentă
99

Pardoseli
Pardoseli Epoxidice și Poliuretanice
PRODUS/COD

DUROFLOOR-CV
0410/2

DESCRIERE - APLICARE

Lac epoxidic antistatic, bicomponent. Este utilizat înaintea
aplicării DUROFLOOR-C.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0, conform EN 13813.
Culoare: Negru.

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

8 kg
(A+B)

39
(A+B)

Consum:
Circa 200 g/m2.
Lac epoxidic antistatic,
bicomponent
Acoperire epoxidică pe bază de ciment, fără solvenți,
25 kg
autonivelantă tricomponentă. Adecvată pentru repararea,
0422/2
(A+B+C)
nivelarea şi egalizarea pardoselilor de beton care urmează a fi
acoperite cu sistemele epoxidice DUROFLOOR, cu sisteme
poliuretanice, pardoseli PVC, parchet de lemn etc. Se aplică şi în
cazurile în care pardoseala este relativ proaspătă sau afectată
de igrasie ascendentă, pentru pregătirea suportului înaintea
aplicării de vopsele epoxidice, evitând problemele de desprindere.
Acoperire epoxidică pentru Este clasificat ca material de șapă de tip CT-C50-F10-AR0,5,
pardoseli, pe bază de ciment, conform EN 13813. Culoare (Α+Β+C): Gri.
autonivelantă, tricomponentă Consum: Circa 2,1 kg/m2/mm.
Mortar fără contracții, de înaltă rezistență, turnabil, tricomponent.
EPOMAX-MT
25 kg
Este alcătuit din răşină epoxidică bicomponentă şi nisip cuarţos
0422/2
(A+B+C)
cu granulaţie selectată. Este caracterizat de rezistenţe iniţiale şi
finale ridicate, aderenţă excelentă la oţel şi beton şi de
rezistenţă la loviri şi vibraţii. Este indicat pentru ancorări,
subturnări, fixări de utilaje şi montanţi etc. Poate fi utilizat şi ca
mortar turnabil pentru reparaţii la elementele de beton.
Culoare: Gri deschis.
Mortar epoxidic turnabil, Consum:
cu rezistenţe mari
Circa 1,9 kg pentru umplerea unui spaţiu în volum de 1 lit.
tricomponent
Grund epoxidic pe bază de solvenți transparent, bicomponent. Se
DUROPRIMER
200 kg
utilizează
pe suprafețele care vor fi acoperite cu straturile
0402/2
(A+B)
epoxidice din sistemul DUROFLOOR.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0, conform EN 13813.
9 kg
2
(A+B)
Consum: 200-300 g/m .

DUROFLOOR-CMT

Grund epoxidic
bicomponent

DUROFLOOR-BI
0403/2

Răşină epoxidică bicomponentă, transparentă, cu solvenţi,
utilizată pentru impregnarea pardoselilor din beton sau şapă de
ciment. Serveşte la stabilizarea suporturilor din ciment şi la
realizarea pardoselilor rezistente la frecare. Este utilizată şi ca
grund pentru vopselele epoxidice EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF şi
EPOXYCOAT-S.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0, conform EN 13813.

Impregnant epoxidic
Consum:
bicomponent, transparent 150-250 g/m2/strat.
100

54 (A+B)
54 (C)

54 (A+B)
54 (C)

2

48
(A+B)

3 kg
(A+B)

105
(A+B)

10 kg
(A+B)

48
(A+B)

4 kg
(A+B)

105
(A+B)

Pardoseli Epoxidice și Poliuretanice
PRODUS/COD

0419/2

Grund epoxidic fără
solvenți, bicomponent

DUROPRIMER-PRO
0402/2

Grund epoxidic fără
solvenți,
bicomponent

EPOXYPRIMER 500
0402/2

Grund epoxidic fără solvenți, bicomponent. Este utilizat ca
2
280 kg
grund la acoperirile epoxidice, ca liant pentru prepararea
(A+B)
mortarelor cu răşini, prin adăugarea de nisip cuarţos, ca și pentru
24(A)
etanșarea pardoselilor pe bază de ciment din spații industriale și 25 kg
(A+B)
48(B)
depozite.
10 kg
39
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR0,5-IR4, conform
(A+B)
(A+B)
EN 13813.
5 kg
6(A)
Culoare: Galben deschis.
48
(A+B) 12(B) (A+B)
Consum: 200-300 g/m2.
Grund epoxidic fără solvenți, bicomponent. Este utilizat pentru
grunduirea suprafeţelor de ciment care urmează a fi acoperite
cu produse epoxidice din sistemul DUROFLOOR. Prin adăugarea
de nisip cuarţos, poate fi folosit pentru prepararea mortarelor
cu răşini şi pentru prepararea materialului de chituit fisuri.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0-AR0,5-IR4, conform
EN 13813.
Culoare: Crem.
Consum: 250-400 g/m2.
Grund epoxidic pe bază de apă, bicomponent. Se utilizează ca
grund pentru ISOFLEX-PU 500 atunci când urmează să fie aplicat
pe suporturi neabsorbante sau peste straturi hidroizolante vechi.
Poate fi utilizat de asemenea ca grund pentru suporturi pe bază
de ciment (exemplu: beton sau șape de ciment) care urmează să
fie acoperite cu acoperiri epoxidice din sistemul DUROFLOOR.
Culoare: Galben deschis.

Grund epoxidic pe
bază de apă,
bicomponent

Consum:
150-200 g/m2.

DUROPRIMER-W

Grund epoxidic hidrosolubil, tricomponent. Este utilizat la
pardoseli de beton umede sau noi (în vârstă mai mica de 28 de
zile), pe care urmează să fie aplicate acoperiri epoxidice din
sistemul DUROFLOOR.
Este clasificat ca produs de tip SR-B2,0, conform EN 13813.
Culoare: Galben deschis.

0423/2

Grund epoxidic pe bază
de apă, tricomponent

DUROPRIMER-SG
0402/2

Grund epoxidic special
bicomponent, barieră de
vapori pentru pardoseli
din beton

AMBALAJ BUC BUC/PALET
/BAX

220 kg
(A+B)

2

30 kg
(A+B)

24(A)
48(B)

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

24
20 kg
(A+B)
(A+B)
39
10 kg
(A+B)
(A+B)
4 kg
6
72
(A+B) (A+B) (A+B)
15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

21 kg
(A+B+C)

11
(A+B+C)

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

Consum:
250-300 g/m2/strat.

Grund epoxidic fără solvenți, bicomponent. Folosit ca strat
hidroizolant pe pardoselile care sunt supuse umezelii ascendente
și care vor fi acoperite cu sisteme de pardoseli epoxidice sau cu
șape de ciment. În plus, poate fi folosit ca grund sub sistemele
epoxidice DUROFLOOR, pe suporturi care sunt încă umede sau
îmbibate cu uleiuri (mai întâi, suportul trebuie curățat de uleiuri).
Clasificat ca SR-B2,0, conform EN 13813.
Culoare: Bej deschis.

Pardoseli

DUROFLOOR-PSF

DESCRIERE - APLICARE

Consum: 600-1000 g/m2.
101

Pardoseli
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Materiale Auxiliare și Unelte
PRODUS/COD

DESCRIERE - APLICARE

DISTANȚIERI
CRUCIULIŢE
PENTRU ROSTURI

Pentru formarea de rosturi uniforme, la montarea plăcilor
ceramice.
Ambalaj: 500 buc/pungă.

sac/bax
100
80
40
30
18
14
5

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm

Pentru formarea de rosturi uniforme la montarea plăcilor
ceramice.
Ambalaj: 500 buc/pungă.

sac/bax
60
30
24

3 mm
5 mm
7 mm

Pentru formarea de rosturi uniforme la montarea cărămizilor
de sticlă.
Ambalaj: 50 buc/pungă.

sac/bax
6

Pentru fixarea plăcilor ceramice.
Ambalaj: 500 buc/pungă.

sac/bax
100

1374/6

TEURI PENTRU
ROSTURI
1399/6

CRUCIULIŢE PENTRU
CĂRĂMIZI DIN STICLĂ
1374/6

PENE
1364/6

Pentru aplicarea pardoselilor epoxidice autonivelante
DUROFLOOR.

ŞPACLU DINȚAT
1311/6

ȘPACLU REGLABIL
1329/6

THIXOTROPIC AGENT
1398/6

ROLĂ CU ACE

Aditiv care crește vâscozitatea și reduce curgerea
acoperirilor epoxidice pe suprafeţele verticale şi înclinate.

1,5 kg

Sandale speciale utilizate pe timpul aplicării produsului
DUROFLOOR.

SANDALE CU CUIE
1319/6

AGENT NON ADERENT

104

Şpaclu cu înălţime reglabilă, pentru aplicarea pardoselilor
epoxidice DUROFLOOR.

Pentru trecerea pe suprafaţa acoperirii epoxidice cu
DUROFLOOR a pardoselii, imediat după aplicare. Elimină
aerul oclus şi omogenizează materialul.
Ace de 12 mm.

1318/6

0216/6

AMBALAJ MĂRIMI BUC/PALET

NOU

Uleiul utilizat pentru curățarea mistriilor metalice în timpul
aplicării covoarelor de piatră decorative, aditivate cu rășini.

5 lit
1 lit

Materiale Auxiliare și Unelte
PRODUS/COD

NISIP CUARȚ Q35
1370/6

NISIP CUARȚOS M32
4061/6

DESCRIERE - APLICARE

AMBALAJ

BUC
/BAX

BUC/PALET

Nisip cuarţos cu granulaţie specială pentru realizarea
acoperirilor cu DUROFLOOR.

Sac
18 kg

54

Nisip cuarţos cu granulaţie specială pentru realizarea
acoperirilor cu DUROFLOOR 11.

Sac
25 kg

53

BANDĂ DE CUPRU
AUTOADEZIVĂ

Se utilizează în timpul aplicării pardoselii epoxidice antistatice
DUROFLOOR-C.

PISTOL SPECIAL
PENTRU MASTICURI

Pentru aplicarea masticurilor de 310 ml.

Sac
16,5 m

1324/6

1301/6

Pentru aplicarea masticurilor de 600 ml.

Pistol special pentru dispersare spumă poliuretanică.
PISTOL PENTRU
SPUMĂ POLIURETANICĂ
0632/6

POMPĂ PENTRU
INJECTARE RĂȘINI
EPOXIDICE

Pompă pentru injectarea răşinilor epoxidice.

DRIȘCĂ METALICĂ

Pentru formarea suprafeţei finale la tencuieli.

1308/6
1360/6

GLETIERĂ PENTRU
MORTARE DE
MODELAJ

Gletieră metalică pentru aplicarea acoperirilor cu mortare de
modelaj DUROCRET-DECO FINISH și DUROCRET-DECO FLEX.
Disponibil în 3 dimensiuni: mici, medii, mari.

200x80x0.6
240x100x0.6

1322/6

280x120x0.6

DRIȘCĂ SPONGIOASĂ

Pentru formarea suprafeţei la MARMOCRET Fine.

1361/6

BURETE TARE
1331/6

BURETE TARE CU
MÂNER

Burete tare pentru netezirea și emulsionarea chitului de rosturi
MULTIFILL-EPOXY.
Dimensiuni: 165 x 110 x 50 mm.

10

Burete tare cu mâner pentru netezirea și emulsionarea chitului
de rosturi MULTIFILL-EPOXY.

4

1332/6

Dimensiuni: 15 x 30 cm.
Burete tare la schimb.

BURETE MOALE CU
MÂNER
1333/6

Burete moale cu mâner pentru netezirea și emulsionarea
chitului de rosturi MULTIFILL-EPOXY.
Dimensiuni: 15 x 30 cm.
Burete moale la schimb.

10
4
10

105

Index Alfabetic Produse
PRODUS

PAG.

PRODUS

PAG.

PRODUS

69, 87 EPOMAX-PL

PAG.

68

ACCELERATOR 5000

12

DOMOLIT

ADIFLEX-B

87

DOMOLIT-TR

ADINOL-DM

87

DOMOSIL

20, 78 EPOXYCOAT

34

ADINOL-RAPID

86

DOMOSIL-CONSTRUCTION

19, 80 EPOXYCOAT-AC

35

ADINOL-RAPID 2H

86

DOMOSIL-FIRE 300

20, 78 EPOXYCOAT-S

34

ADIPLAST

87

DOMOSIL-FIRE 1200

ADIUM 110

84

DOMOSIL-MICRO

20, 78 EPOXYCOAT-W

ADIUM 130

85

DOMOSIL-POOL

20, 78 EPOXYPRIMER 500

ADIUM 132

85

DOMOSIL-S

20, 78 ETICS FIX

ADIUM 145

85

DRIȘCĂ SPONGIOASĂ

105

ETICS PLASTER FINE

38

ADIUM 150

85

DRIȘCĂ METALICĂ

105

ETICS PLASTER DECOR

38

AGENT NON ADERENT

104

DS-99

88

ΕΤΙCS UNIVERSAL

57

87

79

EPOMAX-STUCCO

EPOXYCOAT-VSF

65

35
35
12, 101
56

AQUAFIX

5

DUZE PENTRU INJECTARE RĂȘINI EPOXIDICE

66

EXTRA-TOP

95

AQUAMAT

4

DUREBOND

66

EXTRA-TOP CR

95

AQUAMAT-ADMIX

6, 86 DUROCRET

62

FAST-COVER

72

AQUAMAT-ELASTIC

4, 13 DUROCRET-DECO EPOXY

93

FD-CLEAN

76

AQUAMAT-F

17

DUROCRET-DECO FINISH

70, 93 FERROSEAL

62

70, 92 FERROSEAL-CSI

72

AQUAMAT-FLEX

4, 13 DUROCRET-DECO FLEX

AQUAMAT-MONOELASTIC

4, 13 DUROCRET-FAST

62

FIBRE DE POLIPROPILENĂ

AQUAMAT-MONOFLEX

4, 12 DUROCRET-PENETRATE

62

FIX-RAPID

5, 63
15, 30

89

AQUAMAT-PENETRATE

5

DUROCRET-PLUS

62

FLEXCOAT

AQUAMAT-SR

5

DUROFLOOR

98

FLEX-COVER

71

98

FLEX MS-20

22, 80

35,97,100 FLEX MS-45

22, 80

AQUAMAT-SUPERELASTIC

5, 13 DUROFLOOR 11

ASPHALTOS

81

DUROFLOOR-BI

BEVETOL-RD

84

DUROFLOOR-C

99

FLEX-PRIMER

15,31,44

BEVETOL-SPL

84

DUROFLOOR-CMT

100

FLEX PU-2K

21, 79

BLOCK PRIMER

29

DUROFLOOR-CV

100

FLEX PU-30 S

21, 79

BANDĂ DE ARMARE

45

DUROFLOOR-PSF

101

FLEX PU-40

21, 79

BANDĂ DE CUPRU AUTOADEZIVĂ

105

DUROFLOOR-PU

98

FLEX PU-50 S

21, 79

BURETE MOALE CU MÂNER

105

DUROFLOOR-R

98

FLOWCRET 1-10

96

BURETE TARE

105

DUROPRIMER

100

FLOWCRET 1-10 EXPRESS

96

BURETE TARE CU MÂNER

105

DUROPRIMER-PRO

101

FLOWCRET 3-30 EXPRESS

96

CL-CLEAN

75

DUROPRIMER-SG

CL-EPOXY FLOOR

77

DUROPRIMER-W

101

FOLIE DE DECUPLARE & HIDROIZOLARE 19, 60

CL-GROUT

76

EPOMAX-ANCHOR

67

GB-COVER

72

CL-MARBLE

76

EPOMAX-CMT

66

GLETIERĂ PENTRU MORTARE DE MODELAJ

105

65

ISOCURE

88

CL-MOLD

28, 76 EPOMAX-EK

6, 101 FOLIE DE DECUPLARE

60

CL-UNIVERSAL

77

EPOMAX-L10

66

ISOCURE-A

89

COLORANȚI DE BAZĂ PENTRU VOPSELE

28

EPOMAX-L20

66

ISOCURE-SB

89

CRUCIULIŢE PENTRU CĂRĂMIZI DIN STICLĂ 104

EPOMAX-LD

67

ISODIEN 4 PF ALU

14

DISTANȚIERI CRUCIULIŢE PENTRU ROSTURI 104

EPOMAX-MT

65,100 ISOFLEX AEGEAN

8
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PAG.

PAG.
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ISOFLEX HYBRID

8

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

59

ISOMAT LA 40

82

ISOFLEX-PU 500

8

ISOMAT AK-FIRE

58

ISOMAT MT 200

58

ISOFLEX-PU 500 A

9

ISOMAT AK-FIX

48

ISOMAT ACRYL PROFESSIONAL

29

ISOFLEX-PU 500 DTL

10

ISOMAT AK-GLASS

58

ISOMAT PUA 1240

6,10,99

ISOFLEX-PU 500 THIXO

9

ISOMAT AK-GRAND

50

ISOMAT PUA 1360

6,10,99

ISOFLEX-PU 540

9

ISOMAT AK GRANIT

51

ISOMAT PUA 2230

98

ISOFLEX-PU 550

9

ISOMAT AK-LIGHT

49

ISOMAT PU FOAM

80

ISOMAT AK-MARBLE

51

ISOMAT PU FOAM CLEANER

81

50

ISOMAT PU FOAM PROFESSIONAL

81

ISOFLEX-PU 560 BT
ISOFLEX-PU 650

6, 9

10, 92 ISOMAT AK-MEGARAPID

ISOFLEX-T25

8

ISOMAT AK-PARQUET

59

ISOMAT PU FOAM PROFESSIONAL LE

81

ISOGUM 3V

14

ISOMAT AK-PRIMER

51

ISOMAT REPAIR 5-70

63

ISOGUM P

13

ISOMAT AK-RAPID

50

ISOMAT SILICONE

30

ISOLAC AQUA SATIN

31

ISOMAT AK-RAPID FLEX

50

ISOMAT SL 17

17

ISOLAC AQUA-PRIMER

32

ISOMAT AK-STONE

50

ISOMAT ST-1

43

ISOLAC AQUA GLOSS

31

ISOMAT AK-T33

56

ISOMAT SUPERGRUND

ISOLAC-BT

14

ISOMAT AK-T35

57

ISOPAST

14

ISOLAC BLOCK GLOSS

32

ISOMAT AK-T55

57

ISOPAST-RUBBER

15

ISOLAC DUCO

32

ISOMAT AK-T65

57

ISOXYL

33

ISOLAC DUCO SATIN

32

ISOMAT AK-THERMO

57

ISOXYL COLOR

33

ISOLAC RUST PRIMER

32

ISOMAT AK-THERMO ACRYL

58

ISO-PRIMER

8

ISOLUX

33

ISOMAT BATH & KITCHEN

28

JOINT-FILLER

72

ISOLUX MARINE

34

ISOMAT BI-100

97

LATEX

88

97

MANȘON DIN PLASTIC PENTRU CĂRĂMIDĂ

67

19

MARMOCRET 1

41

23

MARMOCRET-BASE

41

ISOMAC
ISOMASTIC-A
ISOMAT ACRYL DECO

14, 82 ISOMAT BI-120 PU
77

ISOMAT BUTYL TAPE

71, 93 ISOMAT BUTYL TAPE ALU

51, 94

ISOMAT ACRYL PROFESSIONAL BAZĂ

29

ISOMAT CLASSIC ECO

26

MARMOCRET-BOND

41

ISOMAT ACRYL STANDARD

30

ISOMAT CLASSIC ECO SATIN

26

MARMOCRET Decor

42

ISOMAT ACRYL STANDARD BAZĂ

30

ISOMAT COLOR ECONOMY

27

MARMOCRET Fine

42

ISOMAT ACRYL STUCCO

71

ISOMAT COLOR PREMIUM MATT

26

MARMOCRET PLUS Decor

42

ISOMAT AG 77

36, 74 ISOMAT COLOR PREMIUM MATT BAZĂ

26

MARMOCRET PLUS Fine

42

ISOMAT AG 80-2K

37, 75 ISOMAT COLOR PROFESSIONAL

26

MARMOCRET-SP

42

ISOMAT AK 9

48

ISOMAT COLOR PROFESSIONAL BAZĂ

27

MARMOCRYL Decor

38

ISOMAT AK 14

48

ISOMAT COLOR STANDARD

27

MARMOCRYL Fine

37

ISOMAT AK 16

48

ISOMAT COLOR STANDARD BAZĂ

27

MARMOCRYL MOSAIC

39

ISOMAT AK 18

48

ISOMAT COLOR ECONOMY BAZĂ

27

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor

41

ISOMAT AK 20

49

ISOMAT DECO COLOR

ISOMAT AK 22

49

ISOMAT GLITTER

ISOMAT AK 25

49

ISOMAT GRAFFITI REMOVER

ISOMAT AK-BLOCK

58

ISOMAT INJECT PU 820

7

MATERIALE PENTRU IMPERMEABILIZARE ÎN

18

ISOMAT AK-ELASTIC

49

ISOMAT INJECT PU 832

7

MEGACRET-10

63

ISOMAT AK-EPOXY FAST

59

ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC

7

MEGACRET-40

63

71, 94 MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine
56

40
40

MARMOCRYL SILICONE Decor

37,75 MARMOCRYL SILICONE Fine

39

107
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MEGACRET-40 FAST

64

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL

70

SM-16

12, 76

MEGACRET-40 GEO

64

PLASĂ DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLĂ PENTRU...

17

SM-18

31, 33

MEGACRET-50 THIXO

64

PLASĂ DE ARMARE PENTRU TENCUIELI

45

ȘPACLU DINȚAT

104

MEGAGROUT-100

64

PLASE DIN FIBRE DE STICLĂ PENTRU ARMAREA...

93

ȘPACLU REGLABIL

104

MEGAGROUT-101

64

PLASTIPROOF

SPLIT-2000

88

MEGAGROUT-INJECT 2-20

65

PL-BOND

44

STUCCOCRET

69

MEGAPLATE

68

POLYESTER FLEECE

18

STUCCOCRET-GP

69

MEGAWRAP-200

67

POMPĂ PENTRU INJECTARE RĂȘINI EPOXIDICE 105

STUCCOCRET-PLUS

69

ML-PRIMER

43

POROLIT-LP

86

SUPERBOND-PU

59

MLA-PRIMER

43

PRIMER-GB

29

TEAK-OIL

34

MONTAGE-S

59

PRIMER-PRO

28

TEURI PENTRU ROSTURI

104

MONTAGE-W

59

PRIMER-PU 100

11

THIXOTROPIC AGENT

104

MULTIFILL

52

PRIMER-PU 140

11

TIXOPHALTE

MULTIFILL-ELASTIC

55

PRIMER-PU 150

MULTIFILL-EPOXY CLEANER

56, 77 PRIMER-S 165

7, 84

19, 80

11, 92 TOPCOAT-PU 720

11, 99

12, 92 TOPCOAT-PU 740

11, 99

MULTIFILL-EPOXY GLITTER

55

PS-20

16, 73 UNICRET

43, 68

MULTIFILL-EPOXY THIXO

55

PS-21

16, 73 UNICRET-FAST

43, 68

MULTIFILL MARBLE 0-3

54

RAPICRET

63

UNI-PRIMER

44,51,94

MULTIFILL SMALTO 1-8

53

REOTOL-SPL

84

VARNISH-PU 2K

36,74,95

MULTIFILL-STONE

55

RETADOL

85

VARNISH-PU 2KW

36,74,95

MULTIFLEX

52

ROLĂ CU ACE

104

VARNISH-PU 650 MF

10, 92

NANO-SEAL

15

ROOF-TOP

22

VS-1

36, 74

NANOPRO-C

16, 73 RUST TERMINATOR

82

VS-W

36,74,94

NANOPRO-L

16, 73 SANDALE CU CUIE

104

WATERSTOP 1520

22

NANOPRO-M

16, 73 SCREED-60 EXPRESS

97

WHITE PRIMER 2 IN 1

28

PENE

104

NISIP CUARȚ M32

105

SCREED-100

96

NISIP CUARȚ Q35

105

SCREED-SX

96

PISTOL PENTRU SPUMĂ POLIURETANICĂ

105

SILICONE-PRIMER

44

PISTOL SPECIAL PENTRU MASTICURI

105

SILICONE SPRAY

82

PLANFIX

70

SM-12

75

PLANFIX-FINE

70

SM-14

35

108

Note

109

110

111

112

113

114

ISOMAT - Calitate în construcţii
ISOMAT este o firmă puternică, responsabilă, care stabileşte reguli
noi în construcţii. Produsele ISOMAT sunt produse novative şi oferă
soluţii inteligente pentru construcţiile noi, pentru renovări şi
reabilitări.
Aceste produse reprezintă rezultatul activităţii din Departamentul
Cercetare-Dezvoltare, care acordă o importanţă deosebită calităţii şi
detaliilor. Când ajung pe piaţă, ele trebuie să fie perfecte din toate
punctele de vedere, să ofere soluţii radicale, să fie aplicate uşor, să
fie economice şi fiabile. Colaboratorii noştri tehnici, din industrie şi
comerţ sunt cele mai bune recomandări pentru noi.
Dar ISOMAT nu se opreşte aici. Dispunând de un staff de ingineri
excepţional pregătiţi, oferă asistenţă tehnică de specialitate oricărui
interesat. Consilierii tehnici al firmei ISOMAT se află totdeauna alături
de dumneavoastră, pentru orice chestiune privind
construcţiile. Pentru că ISOMAT este interesată ca dumneavoastră să
realizaţi cu succes numai construcţii de calitate.
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