MƏHSUL KATALOQU
AZ

Fizika qanunlarını Kimya ilə əlaqələndirdik.
İzolyasiya üzərində böyük məhsullar hazırladıq.
Adını ISONEM dedik.
ISONEM Boya və İzolyasiya Texnologiyaları 2004-cü ildə İzmirdə qurulmuşdur. Hal-hazırda ITOB Mütəşəkkil Sənaye Bölgəsi,
mütəxəssis R&D qrupu ilə 10.000 m² sahədə 7000 m² qapalı müasir istehsal müəssisəsi ilə sektorda yeniliklərdə qabaqcıl rol
oynayır. Müdafiə, enerji, kənd təsərrüfatı, sənaye, istilik izolyasiyası, səs, yanğın, su izolyasiyası və xüsusi kimyəvi məhsullar
sahələrində inkişaf etdirdiyimiz innovativ məhsullarla gələcəkdə bəşəriyyətin və dünyanın xeyrinə təqdim etdik.
Quruluşumuzun ilk illərindən etibarən yüksək texnologiyalardan istifadə edərək hər mərhələdə dayanıqlı keyfiyyətli bir prinsip
kimi qəbul edərək adımızı daxili və beynəlxalq uğurlarımızla tanıda bildik.
100-ə yaxın ölkəyə, ilk növbədə Çin, Koreya, Amerikaya ixrac etməklə, Türk markasını bir Türk şirkətinə və Avropada, Afrikada
və Uzaq Şərqdə yaxşı tanınan bir markaya çevirdik.
Ticarət və sektor uğurlarımıza əlavə olaraq, ətraf mühitə göstərdiyimiz həssaslıqla məhsullarımızda heç vaxt biotsidal
xammaldan istifadə etməmişik və bugünkü dünyanın sabahın insanları üçün bizə əmanət olunduğunun fərqindəyik.
Isonem olaraq, vəzifəmiz, təbiətini elektrik enerjisi istehsal edən xarici boyalar, karbon dioksidi oksigenə çevirən
rvə
boyala
- işlədiyimiz
çoxsaylı məhsullarla qorumaqla bəşəriyyətə daha canlı bir dünya təqdim etməkdir.

Kubilay KURT
Vitse PRE.

MS POLYMER

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
·Teras, dam və eyvanların izolyasiyası,
·Çöl fasadlarda,
·Damlarda, taxtalarda,
·Keçmişdə edilən bitum problemli izolyasiyaların üstündə,
·Asfalt ve beton zəminlərdə.
İSTİFADƏ MƏLUMATI
Döşəmə möhkəm, təmiz və yüklərə davamlı olmalıdır.
Tətbiqdən əvvəl, bütün səthlər hər cür yağdan, kirdən və
buna bənzər qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthə uyğun
astar seçimi yan tərəfdəki cədvələ əsasən aparılır.
ISONEM MS Polymer məhsulu astar kimi istifadə olunarsa, 200% su ilə (1 kq MS Polimer, 2 kq Su) seyrəltilir və
səthə sərt bir fırça ilə qidalandırılır. Astar tətbiq edildikdən
sonra ən azı 1 saat qurumağa buraxılmalıdır.

SƏRFİYYAT: MS Polymer Rəng Tətbiqi : 1 kg / m² iki qat
tətbiq
5 kg : Min 5 m² / qab, (iki qat tətbiqdə)
10 kg : Min 10 m² / qab, (iki qat tətbiqdə)
18 kg : Min 18 m² / qab, (iki qat tətbiqdə)
MS Polymer Şeﬀaf Uygulama : 500 g/m² (iki qat tətbiqdə)
5 kg : Min 10 m² / qab, (iki qat tətbiqdə)
10 kg : Min 20 m² / qab, (iki qat tətbiqdə)
18 kg : Min 36 m² / qab, (iki qat tətbiqdə)

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında yağış,
su, mexaniki təsir və s. bütün bu
kimi xarici amillərdən 24 saat
ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Məhsulu yayda və ya qışda tətbiq
ediləcək iqlim şəraitinə və hava
istiliyinə uyğun olaraq
verməlisiniz. Tətbiq heç vaxt şeh
nöqtəsinin temperaturu (2 - 5 ° C)
ətrafında aparılmamalıdır.

Ümumi Xüsusiyyətlər

ISONEM MS POLYMER ən son texnologiyada istehsal
olunan və saf formada əla xüsusiyyətlərə malik bir
polimerdir. İstifadəyə hazırdır, UB davamlı, parlaq,
elastikdir. Teraslarda, damlarda, eyvanlarda və nəm
ərazilərdə, beton, skreed, gips, ağac, metal səthlərdə,
sprey poliuretan istilik izolyasiya tətbiq olunan səthlərdə,
xarici yerlərdə izolyasiya materialı kimi istifadə olunur.
Yüngül piyada keçıdinə açıqdır. Əl işi asan və sürətlidir

ISONEM Universal Astar və ya ISONEM Ant Rust
Primer astar olaraq istifadə edilərsə, astar müvafiq
məhsulların kataloq səhifələrində göstərildiyi kimi tətbiq
olunur.
Tətbiq üsulu: ISONEM MS POLYMER istifadəyə
hazırdır. Astar səthdə iki fırça, rulon və ya uyğun bir
çiləyici ilə tətbiq olunur. Qatlar arasındakı gözləmə
müddəti ən azı 4 saatdır. Mövsüm şərtlərinə uyğun
olaraq "yaylıq" və "qışlıq" olaraq iki növdə istehsal
olunur. 18 - 40 ° C Yay tətbiqi 5-17 ° C Qış tətbiqi
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib: Su əsaslı, akril emulsiya əsaslı, tək komponentli
· Sıxlığ (25°C, q/mL) :
1,0 ± 0,10
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 13000 - 15000
· Bərk Məzmun (Çəkisi % ilə) : 46 ± 2

100%
Su İzolyasiyası

Elastiklik

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

B S1 d0
Yanğın Sinﬁ

Tətbiq səthi təmiz və kirdən, yağdan
və palçıqdan təmiz olmalıdır. Heç bir
gölməçə, üstündə qar və meylli bir
səth olmamalıdır. Şaxtadan qoruyun.
İstifadəsi tövsiyə olunan digər
ISONEM məhsulları aşağıdakı
cədvəldəki məlumatlara əsasən
seçilməlidir.
18 - 40 C arasında tətbiq edilməlidir
(yay tətbiqi)
5 - 17 C arasında tətbiq olunur (qış
tətbiqi)

Ultrabənövşəyi
Müqaviməti

Gigiyenik Kanserogen
maddələr ehtiva etmir

Renk Kartelası
İle

QABLAŞMA: 5 kg,10 kg və 18 kg PP Qablaşdırmalarda.
RƏNG: İstədiyiniz bütün rənglərdə istehsal edilə bilər.
SAXLAMA MÜDDƏTİ: Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu
gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin bir mühitdə saxlayın.

Zəmin
Səthi

Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi

BETON

MƏRMƏR, QRANİT

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

Quru Səth

Quru Səth

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda
Quru Səth

Quru Səth

Quru Səth

DƏMİR & POLAD
Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda
Quru Səth

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey
Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə
Qaydası

Qatlar Arasında Gözləmə
Toxunma Vaxtı
Tam Qurutma

ISONEM MS POLYMER (seyrəltilmiş) ISONEM MS POLYMER (seyrəltilmiş) ISONEM MS POLYMER (seyrəltilmiş) ISONEM MS POLYMER (seyrəltilmiş) ISONEM MS POLYMER (seyreltilmiş)

ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrtilmiş)ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrəltilmişI)SONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrltilmiş)IS ONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrltilmiş)IS ONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

2 qat

2 qat
Rənglilər : 500 q/m²

Rənglilər : 500 q/m²

2 qat
Rənglilər : 500 q/m²

Şəffaf : 250-300 q/m ²

Şəffaf : 250-300 q/m ²

4 saat

4 saat

3 Saat
72 Saat

100 - 200 q/m ²

ISONEM ANTI RUST ASTAR

100 - 200 q/m ²

250 - 350 q/m ²

2 qat
Rənglilər : 500 q/m²

2 qat
Rənglilər : 500 q/m²

Şəffaf : 250-300 q/m²

2 qat
Rənglilər : 500 q/m²
Şəffaf : 250-300 q/m²

Şəffaf : 250-300 q/m²

Şəffaf : 250-300 q/m²

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

3 Saat

3 Saat

3 Saat

3 Saat

3 Saat

72 Saat

72 Saat

72 Saat

72 Saat

72 Saat

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SB SÜPER BILESEN

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Beton, teras və dam izolyasiyada,
· Nəm həcmli izolyasiyada,
· Beton yollarda, parklarda və bağlarda,
· Gizli dərə, boşluq və saçaqlarda.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib: Su əsaslı, akril əsaslı, tək komponentli
· Sıxlıq (25°C, g/mL) :
1,40 ± 0,10
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 9000 - 12000
· Bərk Məzmun (Çəki % ilə):
74 ± 2

Tətbiq edilən səth, tətbiq zamanında
və sonrasında yağış, su, mexaniki
təsir və s. bütün bu kimi xarici
amillərdən 24 saat ərzində
qorunmalıdır.

İSTİFADƏ MƏLUMATLARI

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Məhsulu yayda və ya qışda tətbiq
ediləcək iqlim şəraitinə və hava
istiliyinə uyğun olaraq verməlisiniz.

Tətbiq istiliyi

100%
Su İzolyasiyası

Elastiklik

Səth hazırlığı: Əvvəlcə tətbiq ediləcək səth toz, kir və
yağdan təmizlənir. Təmir tələb olunan yerlər varsa
əvvəlcədən ISONEM M03 ELASTIK TAMİR HARCI və
ya ISONEM MS MORTAR ACRYLIC TAMİR HARCI ilə
təmir edilir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Ümumi
Xüsusiyyətlər

SB SUPER BILESEN Xüsusi mineral dolduruculardan
və polimer komponentlərindən ibarət olan güclü yapışmaya, mükəmməl suya və UV müqavimətinə malik
olan olduqca davamlı bir izolyasiya örtükdür. ISONEM
SB SUPER COMPONENT quruluşuna görə digər
izolyasiya materiallarından fərqli olaraq aşınmır. Buna
görə beton damlarda, teraslarda, piyada yollarında,
asfalt örtüklərdə istifadə üçün çox uyğundur.
Günəşdən, qardan, yağışdan və ya sudan təsirlənmir.
Üzərinə hər növ keramika mərmər və s. örtmə edilə
bilər. İqtisadi və uzunmüddətlidir. İnsan sağlamlığı
üçün zərərli deyil.

Əmici səthlər (tətbiqdən əvvəl su ilə 1:7 nisbətində
seyreltilmiş - 1 hissə astar, 7 hissə su) ISONEM
UNIVERSAL ASTAR ilə astarlanmalıdır. Bundan sonra
astar 4 saat qurudulur.
Tətbiq üsulu: ISONEM SB SUPER COMPONENT
istifadəyə hazırdır. Mövsümi şərtlərə uyğun olaraq "yay"
və ya "qış" olan məhsul seçilməlidir 18 - 40 ° C Yaz
tətbiqi 5-17 ° C qış tətbiqidir. Məhsul homogen bir
şəkildə çömçə içərisində 5 dəqiqə bir qarışdırıcı ilə
qarışdırılır. Qarışıq hazır olduqdan sonra ISONEM SB
SUPER COMPONENT bir-birinə dik olaraq fırça ilə iki
qat şəklində səthə tətbiq olunur. Qatlar arasında ən az
4 saat gözlənilməlidir.

İSTİFADƏSİ: 1 kg/m² (2 qat tətbiqdə)
5 kg : Min 5 m² /qab, 10 kg : Min 10 m² /qab,
18 kg :Min 18 m² /qab
RƏNG: İstədiyiniz hər hansı bir rəng.
QABLAŞMA: 5 kg, 10 kg və 18 kg PP qablarda
SAXLAMA MÜDDƏTİ: Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə
saxlayın.

Tətbiq ediləcək səth təmiz olmalı, kir,
yağ və palçıqdan aşınmış olmalıdır.
Heç bir gölməçə, üstündə qar və
meylli bir səth olmamalıdır. Şaxtadan
qoruyun.
Aşağıdakı cədvəldə göstərilən
ISONEM UNIVERSAL ASTAR,
məhsulların astar tətbiqindəki tətbiq
yerindən asılı olaraq istifadə
edilməlidir. Özü ilə astarlama
edilməməlidir
18-40 C arasında tətbiq
edilməlidir (yay tətbiqi)
5-17 C arasında tətbiq olunur
(qış tətbiqi)

B S1 d0
Yanğın Sinﬁ

Gigiyenik
Kanserogen
maddələr
ehtiva etmir

Piyada Keçidi

Ultrabənövşəyi
Müqaviməti

Rəng qraﬁki
Yüngül nəqliyyat
ilə şəxsiləşdirilə
vasitələrinin
bilər
hərəkəti

Zəmin
Səthi

BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Astar İstifadəsi

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA VƏ EMAL

MEMBRAN

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

Quru səth
Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey
ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

Quru səth

Quru səth

Quru səth

Quru səth

Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulo (sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey
ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

DƏMİR & POLAD
X
X
X
X

Astar İstifadə Miqdarı

100 - 200 q/m²

100 - 200 q/m²

100 - 200 q/m²

100 - 200 q/m²

100 - 200 /m ²

X

Məhsulun İstifadəsi

2 qat

2 qat

2 qat

2 qat

2 qat

X

Məhsulun İstifadə
Qaydası

1 kq /m²

1 kq /m²

1 kq /m²

1 kq /m²

1 kq /m²

X

Qatlar Arasında Gözləmə

4 Saat

4 Saat

4 Saat

4 Saat

4 Saat

X

Toxunma Vaxtı

2 Saat

2 Saat

2 Saat

2 Saat

2 Saat

X

Tam Qurutma

72 Saat

72 Saat

72 Saat

72 Saat

72 Saat

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz xaricindədir.
Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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DF 9

İSTİFADƏ MƏLUMATLARI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər quru və
təmiz olmalıdır. Səth təmiri və buna bənzər
hazırlıqlar səthlərin təmizlənməsindən əvvəl
edilməlidir. Divar və döşəmə birləşmələrində 45 q /
m² izolyasiyadan istifadə olunmalıdır. Əgər tətbiq
olunacaq səthdə toz, kir və s. şeylər varsa
təmizlənməli və zəminə ISONEM UNIVERSAL
ASTAR (su ilə 1:7 nisbətində seyrəltilir - 1 hissə
astar, 7 hissə su) yerə tətbiq olunmalıdır. Astarı
tətbiq etdikdən sonra 4 saat qurumağa
buraxılmalıdır.

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici
amillərdən 24 saat ərzində
qorunmalıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Yaş ərazilərdə,
· Hamam otağı - duş - wc,
· Teras və eyvanlarda,
· Mətbəxlərdə və digər nəm yerlərdə qapalı və
açıq istifadəsi üçün əlverişlidir.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib : Elastomerik qatran və akril polimer
əsaslı, su əsaslı, tək tərkiblidir
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.38 ± 0.10
· Viskozite (25°C, mPa. s) : 9000 - 12000
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Bərk Məzmun (Çəkisi % ilə) : 71 ± 2

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Heç bir kölgə olmamalı,
üzərində qar olmamalı, meylli
bir səthə sahib olmalıdır.

ISONEM UNİVERSAL
İstifadəsi
məsləhət görülən ASTAR məhsullarına astar
olaraq istifadə edilməlidir.
ISONEM
məhsulları

Məhsulu yayda və ya qışda
tətbiq ediləcək iqlim
şəraitinə və hava istiliyinə
uyğun olaraq verməlisiniz.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

DF 9 AKRİL ƏSASLI NƏM HƏCMLI SU
İZOLYASİYASİ elastomerik qətran əsaslı,
solventsiz,vahid komponentli akril polimer əsaslı su
izolyasiya materialıdır. Tətbiq olunan səthdə
quruyaraq problemsiz, suya davamlı və elastik bir
örtük meydana gətirir. Örtük yüksək mexaniki gücə
davamlıdır. Yüksək çatlaq körpüləmə gücü olan
ISONEM DF 9-də plitələr, keramika və s. örtük
uyğun bir yapışqan ilə yapışdırılmalıdır.

Tətbiq üsulu: ISONEM DF 9 istifadəyə hazırdır,
lakin istifadədən əvvəl yaxşı qarışdırılmalıdır.
ISONEM DF 9 hər 4 saatda bir dəfə incəltilmədən iki
qat fırça və ya rulonla tətbiq olunur. Tətbiq olunan
izolyasiya 24 saat suya qarşı qorunmalıdır. +5 ° C
temperaturdan aşağı və ya nəm və dondurulmuş
yerlərdə tətbiq edilməməlidir.

Tətbiq istiliyi

18-40 C arasında tətbiq
edilməlidir (yay tətbiqi)
5-17 C arasında tətbiq olunur
(qış tətbiqi)

B S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

Gigiyenik Kanserogen
maddələr ehtiva etmir

Elastiklik

RƏNG : Mavi, ağ və boz.
QABLAŞMA : 5 kq, 18 kq PP qab
SƏRFİYYAT : Min 18 m² /qab
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
saxlayın.

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə Olunan Avadanlıq

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

Quru səth
Rulo (sintetik epoksi), fırça

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

Quru səth
Rulo(sintetik epoksi), fırça

Quru səth
Rulo(sintetik epoksi), fırça

Quru səth
Rulo(sintetik epoksi), fırça

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

X

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadəsi

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)I

Astar İstifadə Miqdarı

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

X

X

2 qat

2 qat

2 qat

2 qat

X

X

Məhsulun İstifadəsi Miqdarı

1 kq / m²

1 kq / m²

1 kq / m²

1 kq / m²

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

X

X

Toxunma Vaxtı

4 Saat

4 Saat

4 Saat

4 Saat

X

X

Tam Qurutma

24 Saat

24 Saat

24 Saat

24 Saat

X

X

Məhsulun İstifadəsi

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)I

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)I

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)I

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz xaricindədir. Bu
səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik
məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.

03

A4

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Su əsaslı boya və örtükdən əvvəl çatların
doldurulması üçün,
Genişlənmə və genişlənmə oynaqlarında,
Baca alt süzgəcinin kənarlarında,
Fuga və oynaqlarda,
Daş, keramika, mərmər və s. kimi plitələrin
birləşmələrində,
Çatlarda və ya deşikləri doldurarkən və ya
təmir edərkən,
Prefabrik yivlərin və fasadların əlavə
birləşmələrində.
TƏTBİQ MƏLUMATLARI
Səth hazırlığı: Səth tamamilə təmiz olmalı, kir, yağ,
palçıq və s. kimi yapışqanlığı azaldan amillərdən
aşındırlmalıdır.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Tərkib : Akrilik emulsiya əsaslı mastik
Sıxlıq : 1,40 ± 0,1 q/mL
Qabığın bağlanma müddəti : 15 dəq
Shore A sərtliyi : 20
E 100 Modulu (N/sm ) : 5
İstilik müqaviməti : -20ºC ile + 80ºC
Davamlı elastiklik : %10
QABLAŞMA : 5 kq, 10 kq və 18 kq PP qabda
SARFİYAT : 10X10 mm üçün 120 m.tül / 18 kg qab
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və
sonrasında yağış, su,
mexaniki təsir və s. bütün
bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində
qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz, kirdən, yağdan,
palçıqdan və s. Təmiz olmalıdır,
nəmli havalarda tətbiq
edilməməlidir.

İstifadəsi
məsləhət
görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

, polimer əsaslı,
yüksək doldurucu və körpüləmə özəlliyinə sahib
mastikdir. U.V, günəşə və xarici hava şəraitinə qarşı
yüksək davamlı, və elastikdir. Tək tərkiblidir. Üstü
rənglənə bilər. Uzun ömürlüdür. Alovlu deyil. Hər
növ əmici və quru səthə yapışdırıla bilər.

Tətbiq üsulu: ISONEM A4 qablaşdırma açıldıqdan
sonra, homogen bir tutarlılıq əldə edilənə qədər 2
dəqiqə qarışdırılır. Genişlənmə və ya genişləndirmə
birləşmələri aparılırsa, mütləq əvvəlcədən Pe
doldurma kabeli qoymaq və üzərinə tətbiq etmək
tövsiyə olunur. Pah detalı tətbiqetmələrində yivli
mesh ilə istifadə etmək tövsiyə olunur. İstifadəyə
hazır olan ISONEM A4, hazırlanmış səthə bir
spatula və ya ağız dolduran mastika pompası ilə
doldurulur. Doldurulduqdan sonra səthi nəm süngər
ilə hamarlanır. ISONEM A4, eyni zamanda 5 mmdən çox tətbiq edilməməlidir.

Tətbiq temperaturu 5 - 35 ° C
arasında tətbiq edilməlidir.

B S1 d0
Yanğın
Sinfi

%100
Su
İzolyasiyası

Elastiklik

Gigiyenik Kanserogen
maddələr
ehtiva etmir

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

Çat doldurma
Səth Nəmliyi
Spatula, Sealant Nasosu

KERAMİKA və EMAL
Birgə boşluq, oynaqlar

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Çat doldurma

Səth Nəmliyi

Səth Nəmliyi

Spatula, Sealant Nasosu

Spatula, Sealant Nasosu

Doldurma Materialı

Doldurma Materialı

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Qaydası

Doldurma Materialı
Bir dəfədə maks. 5mm

Bir dəfədə maks. 5mm

Bir dəfədə maks. 5mm

3-6 Saat

3-6 Saat

Qatlar Arasında Gözləmə
Toxunma Quruması

3-6 Saat

Ultrabənövşəyi
Müqaviməti

Tam Quruma

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün
mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.

MS 80
· Dərin iş yüksək nüfuzetmə xüsusiyyətinə malikdir.
· Yüksək qələvi müqavimətə malikdir.
· Quruluşların nəfəs almasına mane olmur.
· Uzunmüddətli və qənaətcildir.
· Yağışın çirklənməsinin, yandırılmasının və
rəngsizləşməsinin qarşısını alır. Şaxta zərərindən və duz
qusmadan qoruyur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏR
Hər növ mineral əsaslı və uducu səthlərə tətbiq olunur.
Məsələn; Ümumi beton, gips, kərpic, briket, travertin, təbii
daş, mozaika, qaz beton; kafel və s. Yalnız mərmər,
qranit, şüşə, metal, plastik və üfüqi əmici səthlər kimi
uducu olmayan səthlərdə tətbiq edilə bilməz. ISONEM MS
80 binaların xarici divarlarını rəngsiz və uducu bir səth ilə
yağışdan və təsirlərdən qorumaq üçün istifadə olunur.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
· Şəffafdır, film təbəqəsi yaratmır, təbii görünüşü korlamır,
lak kimi parlaq bir görünüş vermir.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Səth hazırlığı: Tətbiq səthi quru, güclü və hər cür kirdən,
yağdan və tozdan azad olmalıdır. Yaş səthlərdə tətbiq
edilməməlidir. Səth mütləq qurudulmalıdır. Səthin udma
qabiliyyətini azaldacaq laylar təmizlənməlidir. Tətbiq
səthində 1 mm-dən çox çatlar olmamalıdır, əgər varsa
təmir edilməlidir.
Tətbiq üsulu: Tətbiq ən azı iki örtükdə fırça, rulon və ya
sprey ilə yuxarıdan aşağıya aparılmalıdır. Birinci qat
tətbiq etməzdən əvvəl, ikinci qat nəm yağ kimi tətbiq
olunmalı və səth tam doymuş olmalıdır. Tətbiq zamanı
yanan material istifadə edilməməlidir. Göz və dəri
təmasından qaçınmalı, əlcək və eynək istifadə edilməlidir.

Tətbiq səthi, tətbiq zamanı və
sonrası yağış, su, mexaniki təsir və
s. 24 saat ərzində bütün xarici
amillərdən qorunmalıdır.
Tətbiq zamanı yanan material
istifadə edilməməlidir. Göz və
dəri təmasından qaçınmalı,
əlcək və eynək istifadə
edilməlidir.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

MS 80 ŞƏFFAF SU KEÇİRMƏYƏN MAYE Fasadlardakı
uducu səthlərdə bir film qatını yaratmadan və görünüşü
və toxumasını korlamadan təbiiliyini qoruyub saxlayan
siloksan əsaslı, şəffaf izolyasiya məhsuludur. Səthdə bir
film təbəqəsi meydana gətirmədiyi üçün, bina və ya daşın
nəfəs alma qabiliyyətini maneə törətmir, azalmır və ya
təhrif etmir. Qaralma və qabartma yaratmaz. Onun qələvi
müqaviməti çox yüksəkdir və buna görə asanlıqla yeni və
ya köhnə betonlara tətbiq edilə bilər. Press kərpicinin,
təbii, süni daşdan və ya tətbiq olunan plasterdən
hazırlanan havanın səbəb olduğu duzlanma və ləkənin
qarşısını alır. Nəmlənmənin qarşısını aldığından, binaların
istilik izolyasiya dəyərinin itirilməsinin qarşısını alır. Binanı
yağışın məhvindən və korroziyasından qoruyur.
Quruluşların ömrünü uzadır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi məsləhət
görülən ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Tətbiq səthi təmiz və kir, yağ və
palçıqdan təmiz olmalıdır. Birinci
qat tətbiq etməzdən əvvəl, ikinci
qat yaşdan yuxarı yaş kimi tətbiq
olunmalı və səthi tam doymuş
olmalıdır. Əmici olmayan və üfüqi
səthlərdə tətbiq olunmur.
X
Tətbiq temperaturu 5 - 35 ° C
arasında tətbiq edilməlidir.

B fI S1
Yanğın Sinfi

%100
Su Yalıtımı

Sürətli
Quruyar

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib : Bir komponentli, siloksan əsaslı
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 0.75 ± 0.10
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 0 - 500
SARFİYYAT : Səthin udma qabiliyyətinə görə 100-200
ml / m². 17,5 - 35 m² / 3,5 L qalay qutusu.
QABLAŞMA : 3.5 L qalay qutusu.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal açılmamış və zərər
görməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal tarixindən
24 ay ərzində uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin bir yerdə istilik və
yanğından uzaqda, qablaşdırma örtükləri möhkəm
bağlansın.

Zəmin
Səthi

XAM TAXTA

KƏRPİC

MEMBRAN

DƏMİ & POLAD

Şaquli

Şaquli

Şaquli

Şaquli

X

X

Quru səth

Quru səth

Quru səth

Quru səth

X

X

Fırça, rulon və uyğun sprey

X

X

BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Fırça, rulon və uyğun sprey

TƏBİİ DAŞ

Fırça, rulon və uyğun sprey

Fırça, rulon və uyğun sprey

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi

2 qat

2 qat

2 qat

2 qat

X

X

100 - 200 mL / m ²

100 - 200 mL / m ²

100 - 200 mL / m ²

X

X

Astar İstifadəsi

Məhsulun İstifadə Miqdarı

Birinci qat tətbiqindən sonra
Birinci qat tətbiqindən sonra
Qatlar Arasında Gözləmə gözləmədən ikinci qat tətbiq olunur
gözləmədən ikinci qat tətbiq olunur

100 - 200 mL / m ²

Birinci qat tətbiqindən sonra
Birinci qat tətbiqindən sonra
gözləmədən ikinci qat tətbiq olunur gözləmədən ikinci qat tətbiq olunur

X

X

Toxunma Vaxtı

1 Saat

1 Saat

1 Saat

1 Saat

X

X

Tam Qurutma

24 Saat

24 Saat

24 Saat

24 Saat

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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M 35

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Üfüqi/şaquli döşəmə və divarların daxili/xarici su
izolyasiyası,
· Su çəni, çirkab su və digər su çənləri,
· Dəniz suyuna məruz qalan beton səthlərdə,
· Zirzəminin və yeraltı təməlin izolyasiyası altında,
· Təməl pərdəsi divarlarının içəridən və ya xaricdən
izolyasiyası,
· Suvarma kanalları və tunel və ya hasar quruluşları.
TƏTBİQ MƏLUMATLARI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər əvvəlcədən
nəmləndirilməlidir. Nəmləndirmə tətbiqdən 2 saat
əvvəl, səthi doyana qədər aparılır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

Kullanılması

Ayrılma və beton pozuntuları və
çuxur dəlikləri üçün ISONEM D
10 LATEX + ISONEM M 03,
dilatasyonlar üçün ISONEM A4.

Tətbiq şaxta və həddindən artıq
temperaturda istifadə
edilməməlidir.
Tətbiq
temperaturu

Ümumi

Xüsusiyyətlər

M 35 SUPER KRİSTALLI SIZDIRMAYAN SU
İZOLYASİYASI MƏHSULU Tək komponentli sement
əsaslı super kristallaşmış su izolyasiyası məhsuludur.
Beton səthlərin həm mənfi, həm də müsbət tərəflərində
tətbiq olunur və dərin izolyasiyanı təmin edir, əhəng
hissəcikləri ilə reaksiya verir və kristallar əmələ gətirir və
beton quruluşa nüfuz edir. Yeni beton səthlərdə tətbiq
oluna bilər. Tətbiq olunan səthdə nəmləndirmə prosesini
yavaşladır və büzülmə çatlarının meydana gəlməsini
azaldır. Su izolyasiyasına əlavə olaraq, betonu
korroziyadan və seyrəltilmiş kimyəvi maddələrdən
qoruyur.

Səth əvvəlcədən nəm və ya sulu olarsa, bu tətbiqə
ehtiyac qalmaz. Tətbiq ediləcək səthlər yağ, kir, palçıq
kimi xarici hissəciklərdən azad olmalıdır. Ayrılma və beton
qüsurları və çuxur dəlikləri varsa, bunlar əvvəlcədən
ISONEM D 10 LATEX tətbiq edərək ISONEM M 03
Elastik TAMİR HARCI ilə təmir olunmalıdır.
Dilatasyonları əvvəlcədən ISONEM A4 elastik doldurucu
ilə doldurmaq lazımdır. Qarışıq səth hazır olduqdan sonra
hazırlanmalıdır.Qarışığın hazırlanması: 8 L təmiz su
uyğun bir qaba dökülür. Davamlı qarışdırarkən ISONEM
M35 (25kq) yavaş-yavaş tökülməlidir və qarışdırma 5
dəqiqə davam etməlidir.Mümkünsə qarışdırma 400 pilləli
bir qazma və təbliğatçı ilə aparılmalıdır. Qarışdırma
prosesi başa çatdıqda, boya tutarlılığı ilə tətbiq oluna
bilən homojen bir fırça ilə bir havan olur.
Tətbiq üsulu: Tətbiq üç qatda tətbiq olunur, bir fırça
köməyi ilə qatlar arasında 4 saat gözləyir. Tətbiq hər
mərtəbədə əks istiqamətdə tətbiq olunmalıdır. Üç qat
tətbiq edildikdə səth tamamilə örtülməlidir. Tətbiq şaxta və
həddindən artıq temperaturda edilməməli, yayda sərin
vaxtlarda axşam və səhər edilməlidir. Soyuq yerlərdə
şaxta meydana gəlsə, döşəmə və ya divar isti su ilə
əvvəlcədən sulanmalıdır. Tətbiq olunan səthlər arxadan
suvaqlanmayacaq və Əgər məruz qalırsa, 48 saat
aralıqlarla nəmləndirilməlidir. Bu proses tətbiq prosesini
sürətləndirir və daha uğurlu izolyasiya təmin edir.
· Tərkib : Sement əsaslı, polimer dəyişdirilmişdir
· pH (25°C) : 12.0 - 13.0
SƏRFİYYAT : 2 - 3 kq/m² , 8 - 12,5 m²/ qab
QABLAŞMA : 25 kq PP Qab
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal açılmamış və zərər
görməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal tarixindən
24 ay ərzində uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

5 - 35 ° C arasında tətbiq edilməlidir.

%100
Su İzolyasiyası

A2 S1 d0
Yanğın Sinfi

Kimyəvi
Müqavimət

Mexaniki Müqavimət

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları

Bir-birinə perpendikulyar qatlarda

Səthin Nəmliyi

Nəm Səth

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Tövsiyyə olunan avadanlıq

Fırça, uyğun sprey

X

X

X

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

3 Qat

X

X

X

X

X

2 - 3 kq/m² (üç qat)

X

X

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

2 - 4 saat

X

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

2 - 3 Saat

X

X

X

X

X

28 Gün

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı

Tam Qurutma

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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M 36
ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ

və RİSK

Tətbiqdə nəzərə alınacaq
nöqtələr tətbiq ediləcək
təmiz, kirdən, yağdan,
palçıqdan təmiz olmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi
Məhsullarında daimi bir
məsləhət görülən izolyasiya üçün ISONEM M
ISONEM
35 tətbiq edilməlidir.
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Sonra ISONEM M 35 üç qat ilə tətbiq olunur və
daimi bir izolyasiya yaradılır. ISONEM M 36
səthində bir havan kimi tətbiq olunarsa, 2/5
(40%) təmiz su ilə qarışdırılır və bir pastaya
gətirilir. Bu hazırlanmış qarışıq parçalanmadan
yoğurula bilən bir tutarlılıq içərisindədir. Bu
M 36 SUYU ANINDA DAYANDIRAN ŞOK
havan reaksiya ilə istiləşməyə başlayır və
TOZU, Suyu dərhal donduran, istifadəyə hazır
qızdırılan harç bir qəbzə çevrilir və suyun bir
bir şok yuvası harçIdır. Su ilə təmasda olduqda hərəkətdə çıxdığı dəlikə basılır. Tamamilə
suyu 40 saniyəyə kəsir. ISONEM M 36, aktiv su sərtləşməsi gözlənilir və əl bir müddət orada
axınları və səth sularının quruması üçün istifadə saxlanılır. Quru tətbiqetmədə olduğu kimi,
olunur. ISONEM M 36 suyu dayandıraraq
ISONEM M35, suvaq tətbiqində və quru
izolyasiyaya hazırlaşır. Yüksək genişləndirmə
tətbiqdə daha qalıcı olmaq üçün üç qat
mülkiyyətinə malikdir, kiçilmir. Soda və ya xlor
izolyasiya edilir.
ehtiva etmir, möhkəmləndirməyə və dəmirə
zərər vermir,yapışma xüsusiyyəti əladır.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib : Sement əsaslı
· Yanğına Qarşı Mübarizə Sinfi:
İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
SİNİF A2
· Təzyiqli suyun dayandırılması,
· Sement əsaslı izolyasiya tətbiq etməzdən əvvəl
RƏNG : Boz
su sızmasının qarşısını almaq,
· Səthi qurutmaq və çatların sızmasının qarşısını QABLAŞMA : 5 kq, 10 kq və 18 kq PP qablarda
SƏRFİYYAT : 5 kq: min. 2,5 L boş/PP qab,
almaq.
10 kq: min. 5 L boş/PP qab,
TƏTBİQ ÜSULLARI
18 kq: min. 9 L boş/PP qab
Tətbiq üsulu: toz şəklində tətbiq olunur. Tətbiq SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zamanı rezin əlcəklər geyilməlidir. Bəzi toz
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa,
tampon üçün hazırlanmış səthin ovucuna daxil
istehsal edildiyi tarixdən 24 ay ərzində istifadə
olur və material aktiv suyun sızdığı əraziyə bir
üçün uyğundur.
hərəkətlə əl ilə möhkəm bir şəkildə basılır. Bu
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
proses toz sərtləşənə və su kəsilənə qədər
saxlayın.
davam edir. Su dayandırıldıqdan sonra
ISONEM M 36-da qalan sərbəst materiallar quru
bir fırça ilə təmizlənir.

Tətbiq temperaturu 5 - 35 ° C
arasında tətbiq edilməlidir.

A2 S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası
Soket Təxminən
40 sn.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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MS 20

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Hamam, mətbəx, zirzəmi kimi nəm divarlarda,
· Torpaq ilə təmasda olan divarlarda,
· Alt altlarda və hər cür boya blisterlərində.

TEXNİKİ MƏLUMAT
· Tərkib : Sement əsaslı, bir komponent
· Kapilyar suyun udma nisbəti : 0,35 kq/m²
· Mikro boşluq nisbəti (%) : 34
· Suya nüfuz dərinliyi : 2 mm
· Su tutma dərəcəsi (%) : 98
· Kompressor gücü (Mpa) : ≥ 10, SİNİF R1
· Yapışma ilə əmələ gələn istiqraz (Mpa) : ≥
0,8
· Xlorid ionunun tərkibi (%) : ≤ 0,05

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

MS 20 KAPİLYAR MAYE, nəm və duzdan zərər görmüş
divarların müalicəsi üçün istehsal olunan xüsusi bir
gipsdir. Yağışlarla birlikdə divarlar müxtəlif fəsillərdə
kapilyar kanallar və boşluqlar vasitəsilə karbonat, sulfat,
nitrat kimi müxtəlif duzlarla yüklənmiş suyu cəlb edirlər.
Daha sonra torpaqdan çəkilən su buxarlanır və torpaqdan
nəm və duz izləri geridə qalır. Bu duzlar zamanla divarda
və gipsdə toplanır və nəmlə təmasda olduqda boyanı
səthə, hətta gipsə yandırır və divarı tərk edir. Bu
problemin həlli üçün ISONEM MS 20 DOOR PLASTER
PLASTER tətbiq olunur və su nəm izi olmadan sürətlə
buxarlanır. ISONEM MS 20 tərkibində duzları saxlayan və
genişlənməsinin qarşısını alan mikro boşluqlar var. Bu
boşluqlar sayəsində duzların boya və gipsə zərər
verməsinin qarşısı alınır. Duz qusması səbəbindən
şişkinliyin qarşısını alır. ISONEM MS 20 hidrofobikdir (su
qovucusu). 40% -ə qədər olan mikro boşluqlar sayəsində
istilik izolyasiyasını da təmin edir. Duzlanma səbəbindən
şişkinliyin qarşısını alır.

TƏTBİQ MƏLUMATLARI
Səth hazırlığı: Səth köhnə mayelərdən təmizlənməlidir,
çatlar və boşluqlar ISONEM M03 elastik havanla
doldurulmalıdır.
Tətbiq üsulu: Duz ilə zədələnmiş suvaq təbəqəsi
mexaniki üsullarla tamamilə qırılır. 5 L su uyğun bir
konteynerə köçürülür. Bir motorlu qarışdırıcı ilə homogen
olana qədər 5 dəqiqə qarışdırılır. Tətbiq iki təbəqədə
aparılır. Birinci təbəqə səthə 5 mm mala ilə tətbiq olunur.
İkinci qat 24 saatdan sonra 2 sm qalınlığında çəkilir və
ölçülür və cilalanır. Boya düzəldilməlidirsə, 14 gündən
sonra edilməlidir. Boya növünü seçərkən nəfəs ala bilən
boyalara üstünlük verilməlidir.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Məhsullar ISONEM M 03
elastik təmir məhlulu çatlar
və boşluqların təmiri üçün
istifadə olunmalıdır.

Tətbiq istiliyi

Tətbiq temperaturu 5 - 35 ° C
arasında tətbiq edilməlidir.

A2 S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

İstilik
İzolyasiyası
Xüsusiyyəti

Sürətli
Quruyar

RƏNG : Boz
SƏRFİYYAT : 20 kq/m² ( 2,5 sm qalın suvaq üçün)
Min. 1,25 m² /qab
QABLAŞMA : 25 kq PP Qab
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

Zəmin
Səthi
BETON

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Tətbiq Qaydaları

Şaquli/Üfiqi

X

X

X

X

X

Səth Nəmliyi

Nəm səth

X

X

X

X

X

Tövsiyyə olunan avadanlıq

Mala

X

X

X

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi

2 Qat

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

20 kq / m²

X

X

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

24 Saat

X

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

24 Saat

X

X

X

X

X

Tam Qurutma

14 Gün

X

X

X

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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HYBRID PLUS

HYBRID PLUS, iki komponentli, toz və maye hibrid
polimer əsaslı, yeni nəsil su izolyasiya örtüyü, çat körpü
qabiliyyəti və yüksək aşınma müqavimətinə malikdir. UB
və günəş işığından təsirlənməməsi, sürətli quruması və
asan işləməsi səbəbindən istifadə üçün uyğun bir
məhsuldur. Yuma ilə tətbiq olunur, yüksək elastikliyə
malikdir. Tətbiq olunan səthdəki kapilyar və büzülmə
çatlaqlarını əhatə edir. Yüksək uyğunluğa malikdir. Beton
suvaq, xovlu və s. Səthlərə mükəmməl yapışır və
zamanla qaldırılmır. Xarici hava şəraitinə, mexaniki
təsirlərə və aşınmaya davamlıdır.
İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Divarların və döşəmələrin müsbət izolyasiyası,
· Beton, gips və divarın üstündə izolyasiya,
· Eyvan, teras, hovuz,
· Yaş sahələr, duş və hamam kimi yerlər,
· Teras və dam izolyasiyasında.
İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Səth hazırlığı: Tətbiqdən əvvəl səthlər yağ, toz, kir və s.
amillərdən təmizlənməlidir. xarici əşyalardan
təmizlənməlidir. Tətbiq səthləri təmiz və nəm olmalıdır.
Təmir ediləcək səthdə yerlər, hissələr və ya boşluqlar
varsa, bunlar ISONEM M 03 elastik havanla
doldurulmalıdır.

Tətbiq üsulu: ISONEM HYBRID PLUS iki komponentdən
ibarətdir. Birinci hissə toz polimerindən və sərtləşdiricidən
ibarət olan bir komponent, ikinci hissə isə rəngli maye
polimerdən ibarət B komponentidir. Plastik vedrənin yuxarı
hissəsindəki maye komponent (B Komponenti) ayrı bir
konteynerə alınır və toz komponenti (A Komponent)
yavaş-yavaş bir qarışdırıcı ilə qarışdırılan mayenin üzərinə
tökülərək əlavə olunur. Qarışıqda heç bir parça
qalmaması və istifadəyə hazır olması üçün qarışdırılır.
Qarışdırmanın sonunda homogen, fırça tətbiq olunan bir
tutarlılıq harç əldə edilir. Hazırlanmış ISONEM HYBRID
PLUS 3 səthdə tətbiq olunmalıdır. Tətbiq prosesi; Bir fırça
köməyi ilə bir-birinə dik olan təbəqələrdə homojen və
düzgün şəkildə edilməlidir. Qatlar arasında minimum 4
saat gözləmək lazımdır və qatlar arasında tətbiq 24
saatdan çox olmamalıdır. Tətbiq həddindən artıq istilikdə
və ya şaxtada deyil, səhər seriyasında və ya axşam
edilməlidir. Tətbiqin sonunda istifadə olunan vasitələr su
ilə təmizlənməlidir.

SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq şaxta və həddindən artıq
temperaturda edilməməlidir.

Tətbiq istiliyi
Məhlulun
ömrü

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Yapışma problemi və ya yapışma problemləri olacaq
səthlər varsa, əvvəlcədən ISONEM D 10 LATEX
yapışqanları ilə yapışdırılmalı və ISONEM HYBRID PLUS
tətbiq olunmalı, səthi tamamilə quruyana qədər bir az
yapışqan olar.

Tətbiq səthi təmiz, kirdən, yağdan
və palçıqdan təmiz olmalıdır.

ISONEM D 10 Lateks yapışmaq
üçün istifadə edilməli və yerüstü
təmir üçün ISONEM M 03 elastik
təmir məhlulu istifadə edilməlidir.
Tətbiq temperaturu 5 - 35° C
arasında tətbiq edilməlidir.
30 - 40 dəqiqə (23° C)

%100
Su İzolyasiyası

A2 S1 d0
Yanğın Sinfi

Elastiklik

Ultrabənövşəyi
Müqaviməti

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Sıxlıq B Komp. (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Bərk Maddə B Komp. (% Çəki ilə) : 48 ± 2.0
SƏRFİYYAT : 2 – 3 kq/m² (3 qat tətbiqi ilə) 8 -12 m² / dəst
QABLAŞMA : 24 kq PP qab dəst , A Komponent 16 kq
toz komponenti (Alt bölmə) + B Komponent 8 kq maye
komponent (Üst bölmə)

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Astar İstifadəsi

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Bir-birinə perpendikulyar qatlarda

X

X

X

X

X

Nəm səth

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fırça
ISONEM D 10 LATEX

MƏRMƏR, QRANİT

Astar İstifadə Miqdarı

200 mL /m ²

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi

3 Qat

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

2 – 3 kq/m ²

X

X

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

4 Saat

X

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

4 Saat

X

X

X

X

X

Tam Qurutma

28 Gün

X

X

X

X

X

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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BD

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Suvaq, beton, qazlı beton, ekran kimi hər növ uducu
səthlərdə tətbiq olunur. Yalnız mərmər, qranit, plitələr,
keramika, şüşə, metal, plastik və dik uducu səthlər kimi
uducu olmayan səthlərdə tətbiq olunmur.
TƏTBİQ MƏLUMATLARI
Səth hazırlığı: Tətbiq səthində çatlar və ya qalxanlar
varsa, bunlar təmir olunmalı, yer yağı, kir, toz və s.
çirklərdən təmizlənməlidir. Derzlər geyilirsə, birgə
doldurulmalar yenilənməlidir və qalxan və ya yerdəyişən
örtüklər çıxarılmalı və yenidən gücləndirilməlidir. Mastik
və silikon tətbiqetmələr köhnəlirsə və ya yox olursa,
bunlar təmir olunmalı və səth tam izolyasiya tətbiqi üçün
hazırlanmalıdır. Döşəmə yuyulursa, qurumağa buraxılmalı
və döşəmə quruduqdan sonra tətbiq edilməlidir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib : Su əsaslı, tək komponentli
· Görünüş: Ağ maye
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 0.90 ± 0.10
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 0 - 500
· Solvent : Su
· Alovlanma Nöqtəsi (°C) : Yoxdur (tətbiq edilmir)

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSKLƏR

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi məsləhət
görülən ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

ŞƏFFAF SƏTH İZOLYASİYASI,tətbiq olunan səthdə bir
film meydana gətirmədən döşəmə və ya oynaqlara
hopdurulur və tam qoruma təmin etməklə izolyasiya edilir.
Şəffafdır, səthin görünüşünü korlamır, parlamır. Nəfəs
alır, U.V-dən təsirlənmir, günəş işığı yoxdur və yanmır.
Qısa müddətdə daxili və açıq havada tətbiq olunur. Əl işi
asandır, qənaətli və qalıcıdır. Hər cür bitirmə, əmici və su
yalıtımı problemləri olan səthlərdə tətbiq oluna bilər.

Tətbiq üsulu: ISONEM BD barabanında yaxşı
silkələməklə qarışdırılır. Sonra plastik bir qaba tökülür və
hazırlanmış səthə fırça ilə qidalanır. ISONEM BD
keramika, mərmər və s. Şüşəli səthdə udulmadığı üçün,
qurudulduqda ləkələndiyi üçün tövsiyə edilmir. Buna görə
xüsusilə diqqətlə oynaqlara tətbiq olunur. Tətbiq olunan
səth bir saat qurudulur. Bir saatdan sonra qalıq material
qalığı nəm bir parça ilə əmilməyən səthlərdə təmizlənir.
Təmizləmə nəm bir parça ilə aparılmalı və yuyucu tipli
əşyalar istifadə edilməməlidir. İkinci təbəqə tətbiqi
maksimum bir saat ərzində yenidən həyata keçirilir, ilk
örtük tətbiqi quruyana qədər eyni proseslər eyni prosesləri
təkrarlamaqla təkrarlanır və bir saat sonra ikinci və son
təbəqə tətbiqi keramika və mərmərləri nəm bir parça ilə
silməklə tamamlanır.

Tətbiq səthi təmiz, kirdən,
yağdan, palçıqdan və s. Təmiz
olmalıdır, varsa şişkinlik hərtərəfli
dartılmalı və səth quru olmalıdır.

X
Tətbiq temperaturu 5 - 35 ° C
arasında tətbiq edilməlidir.

B S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

Sürətli
Quruyar

SƏRFİYYAT : 200 mL/m² ( 2 qat tətbiq) Min. 25 m²/ bidon.
QABLAŞMA : 5 L PE bidon.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

Zəmin
Səthi

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Tətbiq Qaydaları

Üfiqi

X

X

Üfiqi

X

X

Səth Nəmliyi

Quru

X

X

Quru

X

X

X

X

X

X

SUVAQ, BETON, QAZBETON

Tövsiyyə olunan avadanlıq

Rulon, fırça, uyğun sprey

MƏRMƏR, QRANİT

Rulon, fırça, uyğun sprey

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

2 qat

X

X

2 qat

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

200 mL / m ²

X

X

200 mL / m ²

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

maks. 1 saat

X

X

maks. 1 saat

X

X

Toxunma Vaxtı

3 Saat

X

X

3 Saat

X

X

Tam Qurutma

24 Saat

X

X

24 Saat

X

X

Məhsulun İstifadəsi

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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M 03
Tətbiq üsulu: ISONEM M 03 elastik havan (25 kq) ilə 5
L təmiz su 400 rm qarışdırıcı ilə plastik qabda homogen
qarışdırılır. Qarışdırma əl ilə edilərsə, daha kiçik
hissələrdə edilməlidir. ISONEM D10 LATEX, ISONEM
M 03 elastik havanın yapışqanlığını və su keçiriciliyini
artırmaq üçün əlavə edilə bilər. Bu nisbət 1 L ISONEM
D10 LATEX əlavə etmək və 25 kq ISONEM M 03 üçün
4 L su əlavə etməklə edilə bilər. Qarışıq səthdə mala və
ya çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur. Çox isti və çox soyuq
havalarda tətbiqlərə diqqət yetirilməlidir və həddindən
artıq temperaturda tətbiqlər zamanı səthi vaxtaşırı
nəmləndirilməlidir.

Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiq səthi təmiz və kir, yağ və
palçıqdan təmiz olmalıdır.
Həddindən artıq temperaturda
tətbiq səthi vaxtaşırı
nəmləndirilməlidir.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi
Məhsulların yapışqanlığını və su
məsləhət görülən
keçiriciliyini artırmaq üçün ISONEM
ISONEM
D 10 LATEX istifadə edilməlidir.
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

SU KEÇİRMƏYƏN ELASTİK TƏMİR HARCI, elastik,
sızmaya davamlı, çatlamayan, yüksək yapışqan gücü
ilə sement əsaslı təmir məhluludur. Polimer və lif
əlavələri ilə dəyişdirilmişdir. Aşağı və qalın tətbiqlərdə
çox güclü bir təmir məhluludur. Beton təmirində, su
izolyasiyasından əvvəl torpaq hazırlığında, çuxurların
və çuxurların dəliklərini möhürləməkdə istifadə olunur.
RƏNG : Boz
SƏRFİYYAT : 1 sm qalınlığında suvaq üçün 20 kq/m²,
doldurma kimi 0,5 L boşluq üçün 1 kq,
İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
1 sm qalınlığında suvaq üçün min 1.25 m²/qab,
· Su izolyasiyadan əvvəl səthi təmir üçün,
doldurma kimi 12.5 L boşluq üçün Min 25 kq/qab
· Beton, suvaq və hörüklü təmir,
QABLAŞMA : 25 kQ PP Qab
· Ayrılma və çuxur dəliklərini doldurarkən,
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
· Çəkmə və təmir üçün istifadə olunur.
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
TƏTBİQ MƏLUMATI
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər əvvəlcədən
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.
təmizlənməli və nəmlənməlidir. Səthdə sərbəst
hissəciklər, yağ, kir, palçıq kimi yapışqanlığı azaldan
amillər varsa, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Təmir
ediləcək çatlar və ya hissələr ən azı 2 sm dərinlikdə
qazılmalıdır. Tətbiq etməzdən əvvəl yapışma çətinliyi
ola bilən uducu səthlərdə ISONEM D10 LATEX (200
ml / m²) tətbiq etməyi məsləhət görürük. Lateks tətbiq
olunan səthlər qurumağa yaxın və bir az yapışqan
olduqda ISONEM M 03 tətbiq edilməlidir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Tətbiq temperaturu 5 - 35° C
arasında tətbiq edilməlidir.

A2 S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

Sürətli
Quruyar

Elastiklik

Zəmin
Səthi
BETON

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Tətbiq Qaydaları

Təmir

X

X

X

X

X

Səth Nəmliyi

Yüngül nəm/nəm səthi

X

X

X

X

X

Mala

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200 mL / m ²

X

X

X

X

X

Suvaq / Dolğu

X

X

X

X

X

Tövsiyyə olunan avadanlıq

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi

ISONEM D 10 LATEX

X

X

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

20 kq/m ² ( 1 sm suvaq
üçün ) 1 kq / 500 mL
boşluq
X üçün

X

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

4 saat

X

X

X

X

X

Tam Qurutma

28 Gün

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir
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MS MORTAR

SƏRFİYYAT : 0,5 kq/m² (1 mm qalınlıq üçün)
RƏNG : Ağ, boz ve qırmızı.
QABLAŞMA : 10 kg PP qab.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi
X
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

AKRİLİK TƏMİR HARCI, xüsusi mineral doldurucu
və polimer komponentlərindən ibarət, istifadəyə
hazır, güclü yapışma qabiliyyətinə malik olan
mükəmməl bir hapdır. Tərkibində sement olmur.
Quruluşuna görə ISONEM MS MORTAR ilə əla
uyğunluqlara malikdir. Beton və çatlaq təmirində
asanlıqla tətbiq olunur. Günəşdən, qardan, yağışdan
və sudan təsirlənmir. Kimyəvi müqaviməti çox
yüksəkdir. İstəyə görə hər cür boya, izolyasiya,
keramika, mərmər və s. ilə örtmə edilə bilər.
İstədiyiniz rənglərdə qaba və incə havan şəklində
istehsal edilə bilər. Xüsusilə su izolyasiya
materiallarının tətbiq ediləcəyi səthlərdə, səthləri
hamarlaşdırmaq və çatlar düzəltmək üçün istifadə
olunur.

• Bir dəfə rəngli nazik və ya kobud gips örtük kimi
örtüklü gips yerinə gips mesh ilə birlikdə istifadə
olunur.
TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Əvvəlcə təmizlənəcək səthlər toz, kir
və yağdan təmizlənir.
Tətbiq üsulu: ISONEM MS MORTAR hazır bir
havan. Bir anda maksimum 5 mm qalınlığında səthə
tətbiq olunmaq üçün çatlaqa və ya bölünməyə mala
ilə tətbiq olunur və ya təmir ediləcək çatlaq dərin
olsa, təbəqələr arasında bir neçə dəfə quruması
üçün gözlənir.

Tətbiq temperaturu 5 - 35° C
arasında tətbiq edilməlidir.

B S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

Mexaniki
Müqavimət

Sürətli Quruyar

• Əsas pərdələrdəki
İSTİFADƏ
SAHƏLƏRİ
çuxurların xarici (müsbət)
doldurulması,
• Beton və gips çatlar,
• Ayrılma və soyuq birgə təmirdə,
• Pahlarda,
• Hər növ təmir və yapışmalarda,
• Beton və asfalt yollar, parklar və bağlar,
• Zavodda və anbar mərtəbələrində zədələnmiş
səthlərin düzəldilməsi,

Zəmin
Səthi
BETON

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Təmir

X

X

X

X

X

Quru / Nəm Səth

X

X

X

X

X

Tövsiyyə olunan avadanlıq

Mala

X

X

X

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi

Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı

Suvaq / Dolgu
0,5 kq/m² (1 mm qalınlıq üçün)

Qatlar Arasında Gözləmə

X

X

X
X

Toxunma Vaxtı

4 saat

X

X

X

X

X

Tam Qurutma

14 Gün

X

X

X

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını laradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.

12

D 10 LATEX

Yapışqanlıq üçün: ISONEM D 10 LATEX, səthi
200 ml / m² bir fırça ilə incəlmədən tətbiq olunur.
Tətbiq edildikdə ən son 30-40 dəqiqə ərzində
havan və ya yapışma prosesində tətbiq olunur.
Beton və havan aşqarları üçün: 1 m qat
betondan və ya havan istehsalında 1 kq / m³
əlavə edərək havanın suyuna əlavə olunmalıdır.
ISONEM M 03 elastik harçlarda təxminən 1 kq
ISONEM D 10 LATEX bir qab (25 kq) əlavə
edilməli və sonra kifayət qədər su əlavə
edilməlidir (4L).

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.
Naziltmək tətbiq edin. Tətbiq
səthi quru və ya bir az nəm ola
bilər.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi
məsləhət görülən X
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Yapıştırma gücləndiricisi, beton, gips, skreed,
sement əsaslı izolyasiya və ya keramika
tətbiqlərində tətbiq olunan bir mayedir, onu
havana əlavə edərək və ya səthə sürülərək
tətbiq olunan, havanın möhkəmliyini artıraraq,
elastiklik, yapışqanlıq əlavə edir. Tətbiq olunan
səthdə super yapışqan bir səth meydana
gətirərək, üzərinə gələcək köhnə və ya yeni
materialı sıxışdırır, mükəmməl yapışma və
tutunma təmin edir. Beton, suvaq,Ekranlı
tətbiqlərdə soyuq oynaq meydana gəlməsinin
qarşısını alır. Nəmli və ya quru səthlərdə tətbiq
olunur. Çox əmici səthlərdə astar kimi istifadə
edilə bilər. ISONEM D 10 LATEX, tətbiq
olunmadan əvvəl səthdə astar kimi istifadə
edildikdə mexaniki möhkəmliyi artırır. Beləliklə,
izolyasiya materialları səthə daha yaxşı yapışır,
qaldırmır və şişmir. Istifadə olunan havanı
plastikləşdirərək havanın asan tətbiq olunmasını
təmin edir. Harçın su tutma qabiliyyətini artıraraq
sürətlə qurumasına maneə törədir. Büzülmə
çatlaqlarının qarşısını alır. Harçın aşınma
müqavimətini artırır, Ekranlı tətbiqlərdə
tozlanmanın qarşısını alır. Dondurma və ərimə
müqavimətini artırır. Yağ və həlledici keçiriciliyi
azaldır. Kimyəvi maddələrə qarşı müqavimətini
artırır. ISONEM D 10 LATEX su əsaslı, akril
emulsiya əsaslı, tək tərkiblidir.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər quru və
ya bir az nəm olmalıdır. Nəmləndirmə səthi tam
doymuşa qədər edilməlidir. Bütün səthlər təmiz
və sərbəst hissəciklərdən azad olmalıdır. Yağ,
kir, boya, sement sorbet, pas və duz qusma kimi
yapışqanları azaldır təmizlənməlidir.

Tətbiq temperaturu 5 - 35° C
arasında tətbiq edilməlidir.

Əla
Yapışma

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Elastiklik

Sürətli
Quruyar

SƏRFİYYAT : yapışqanlıq üçün Min 25 m² /1
Bidon, havan qatqılarında, Min 5 m³/1 Bidon
QABLAŞMA : 5 L PE Bidon
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa,
istehsal olunduğu gündən 24 ay müddətinə
uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə
saxlayın.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Hər növ sement harçlarında,
· Suvaq və yivlərdə,
· Keramik yapışqanların havanındakı plitələr,
· Təmir minaatanlarında, soyuq birləşmələrdə,
· Beton təmirə ehtiyac olduqda,
· Əvvəlcədən suvaq yayılması tətbiqlərində,
· İzolyasiya tətbiqlərini sürüşmədən əvvəl astar
kimi istifadə olunur.
Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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LIQUID GLASS

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

· Qarışımın ömrü (saat, 20 ° C) : 1 (ətraf mühit istiliyinə
görə dəyişə bilər)
· Qurutma vaxtı (saat, 20 ° C) : 1 - 2 (tətbiq olunan səthə,
İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
tətbiq dolğunluğuna və nəmliyə görə dəyişə bilər)
· Sərtləşmə müddəti (saat, 20 ° C) : 18 - 24 (havanın
nisbi
rütubəti 80% -dən az olmalıdır)
· Şüşə, şüşə kərpic, mozaika, kafel mozaika,
·
Tam
müalicə reaksiya müddəti : 7 gün
· Çini, keramika, mərmər, qranit, təbii daş, çini səthlər,
SƏRFİYYAT : 0,150 - 0,200 kq/m² ( iki qat ). 20 - 26 m² / 4
· Press kərpicində,
kq dəst - 10 - 13 m² / 2 kq dəst
· Taxta səthlərdə,
QABLAŞMA : 4 kq dəst ( A Komponent: 3,5 kq, B
· Balkon, teras, vanna otağı, mətbəx, daş örtüklər,
· Keramik və şüşə mozaika ilə örtülmüş bəzək hovuzlarında, Komponent: 0,5 kq)
2 kq dəst (A Komponent: 1,75 kq + B Komponent: 0,25 kq)
· Emici yüzeylerde tozumayı engellemeye yardımcıdır.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
TƏTBİQ MƏLUMATLARI
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
Səth hazırlığı: havanın nisbi rütubəti ən çox 80%, ətraf
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
mühitin temperaturu 15-35° C, tətbiq olunan səth istiliyi ən SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Sıx qapalı qablarda, istilik və
az 5° C olmalıdır. Yağışlı havalarda açıq havada tətbiq
oddan uzaq, quru və sərin mühitlərdə saxlayın.
edilməməlidir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiq səthi təmiz, kirdən, yağdan,
palçıqdan təmiz olmalıdır. Çini və
keramika tətbiqetmələri, mövcud
birgə doldurulmalar köhnəlirsə
yenilənməlidir.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

B komponenti açıldıqdan dərhal
sonra istifadə edilməlidir.
Havalandırılan qablaşdırmanın
qapağını bağlamaq və sonra
yenidən istifadə etmək uyğun
deyil.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

MAYE ŞÜSƏ, şüşə, mozaika, plitələr, çini, keramika,
mərmər, qranit, təbii daş, ağac, beton, ekranlı,
sinklənmiş təbəqə, alüminium və s. atmosfer, səthlərə
yapışması mükəmməl olan,yüksək kimyəvi və fiziki
müqavimətə malik su izolyasiyası və həmçinin dekorativ
məqsədlər üçün istifadə olunan iki komponentli
məhsuldur. U.V və xarici hava şəraitindən təsirlənmir.
Zamanla saralmır, solmur və ya qalxmır. Xüsusilə eyvan,
teras, vanna otağı kimi zəminlərdə meydana gələn
izolyasiya problemlərinin həllində mövcud örtüyə zərər
vermədən asanlıqla tətbiq oluna bilər.

Yaxşı bir yapışma üçün səth təmizlənməsi çox yaxşı
aparılmalıdır. Tətbiq olunacaq səthdəki maye şüşənin
səthə yapışmasına mane ola biləcək hər cür yağ, toz, kir,
pas və oxşar maddələr tamamilə çıxarılmalıdır. Çini və
keramika tətbiqetmələri, mövcud birgə doldurulmalar
aşınmışdırsa bu halda onlar yenilənməlidir. Qumlu səth
maye şüşə tətbiqi üçün daha yaxşı mexaniki xüsusiyyətlər
verir və maye şüşənin səthə daha yaxşı yapışmasına
kömək edir
Tətbiq üsulu: Tətbiqdən əvvəl iki komponent verilən
nisbətə və ağırlığa görə yaxşıca qarışdırılmalıdır. İki
komponent yalnız vahid və tam bir qarışıq olduqda
istənilən reaksiyaya girə bilər. Ən yaxşı performans üçün
tətbiq olunacaq qat sayısı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Tətbiq istiliyi
Qarışığın ömrü

X

Tətbiq temperaturu 5 - 35° C
arasında tətbiq edilməlidir.
50 - 60 dəqiqə

B fl S1
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

Sürətli
Quruyar

Yüksək
Yapışma Gücü

Zəmin
Səthi

Səth Nəmliyi

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

Üfüqi

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

Üfüqi

X

Üfüqi

Quru səth

Quru səth

Quru səth

Quru səth

X

Quru səth

BETON
Tətbiq Qaydaları

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi

2 Qat

1 Qat

2 Qat

1 Qat

150 - 200 q / m ² (İki qat)

75 - 100 q / m ² (Tək qat)

X
X
X
X

DƏMİR & POLAD

Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

X
X
1 Qat

Məhsulun İstifadə Miqdarı

150 - 200 q / m² (İki qat)

Qatlar Arasında Gözləmə

4 - 24 Saat

4 - 24 Saat

X

X

X

Toxunma Vaxtı

1 - 2 Saat

1 - 2 Saat

1 - 2 Saat

1 - 2 Saat

X

1 - 2 Saat

Tam Qurutma

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

X

7 Gün

75 - 100 q / m ² (Tək qat)
X

X

75 - 100 q / m ² (Tək qat)

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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STREET PAINT

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər hər cür yağ, kir,
toz və səth tullantılarından təmizlənməlidir və tamamilə
quru və təmiz olmalıdır. Tətbiq ediləcək səthləri
təmizləmək üçün əvvəlcədən su ilə gözləyib
qurudulmalıdır. Səthdə təmir ediləcək yerlər, əgər
varsa, bir anda maksimum 5 mm qalınlığında ISONEM
MS MORTAR ilə təmir olunmalıdır. Tətbiq ediləcək
bütün səthlər ISONEM UNIVERSAL ASTAR ilə (1: 7
nisbətində su ilə seyrəltilir - 1 hissə astar, 7 hissə su)
yapışqanlıqla və 4 saatdan sonra asılmalıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Qarajlar və dayanacaq yerləri yüngül nəqliyyat istifadə
olunan yerlərdə
· Gəzinti yollarında, bağ döşəmələrində,
· Beton və ya asfalt yollarda, dayanacaqlarda,
· Tennis meydançaları, basketbol, voleybol
meydançaları,
· Oyunlar və əyləncə sahələrində.
SƏRFİYYAT : 1 kq/m² (2 qat tətbiqdə). 18 m² / qab
RƏNG : İstənilən rəngdə istehsal edilə bilər.
QABLAŞMA : 18 kq PP Qab
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş paketlərdə saxlanılırsa, istehsal edildiyi
gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uygundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Dekorativ
Döşəmə Örtmə

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Məhsulu iqlim şəraitinə və
tətbiq ediləcək hava istiliyinə
uyğun olaraq yay evi və ya bir
darlıq kimi təqdim etməlisiniz.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

ISONEM STREET PAINT - möhkəm yapışqan, əla
suya davamlılıq və UB müqaviməti ilə olduqca davamlı,
akril əsaslı çevik döşəmə örtüyü. Su əsaslı və bir
komponentli ISONEM STREET PAINT, istədiyiniz
rəngdə istehsal edilə bilər, insan və nəqliyyat
vasitələrinin təsirindən təsirlənmir, sürətlə quruyur və
işləmək asandır. Gəzinti yollarında, asfalt örtüklərdə,
tennis meydançalarında və idman sahələrində istifadə
üçün çox uyğundur. İçəridə və xaricdə Tozsuz, asfalt,
beton və sementit səthlərdə dekorativ bir səth əldə
etmək üçün istifadə olunur.

Tətbiq üsulu: ISONEM STREET PAINT istifadə
etməyə hazırdır. Bir qarışdırıcı ilə, kovada homogen bir
şəkildə 5 dəqiqə qarışdırılır və sonra iki qatda bir fırça,
rulon və ya uyğun bir çiləyici ilə qoyulur, təbəqələr
arasında 4 saat ara verilir. Bir çiləyici ilə tətbiqdə
tətbiqin səthə homogen paylanması və nüfuz etməsi
tətbiqdən dərhal sonra fırça və ya rulonla təmin edilir.

Tətbiq istiliyi

Səthi təmir üçün istifadə edilən
digər ISONEM məhsulları ISONEM
MS MORTAR təmir məhlulu,
ISONEM UNIVERSAL ASTAR
tətbiq kimi istifadə edilməlidir.
Tətbiq temperaturu 18 - 40° C
arasında tətbiq edilməlidir. (Yay
təcrübəsi),
5 - 17° C arasında tətbiq
olunmalıdır. (Qış təcrübəsi)

Piyada Keçidi
B S1 d0
Yanğın Sinfi
Yüngül nəqliyyat
vasitələrinin
hərəkəti

Elastiklik

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1,40 ± 0,10
pH (25°C) : 7.0 – 9.0
Viskozite (25°C, mPa.s) : 9500 - 12500
Bərk Məzmun (Çəki % ilə) : 75± 2

Zəmin
Səthi
BETON

ASFALT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

Bir-birinə perpendikulyar qatlarda

Bir-birinə perpendikulyar qatlarda

X

X

X

X

Quru səth

X

X

X

X

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

X

X

X

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrəldilmis)I SONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrəldilmiş)

X

X

X

X

Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Astar İstifadəsi

Quru səth

DƏMİR & POLAD

Astar İstifadə Miqdarı

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi

2 qat

2 qat

X

X

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

1 kq /m²

1 kq /m²

X

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

4 Saat

4 Saat

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

2 Saat

2 Saat

X

X

X

X

Tam Qurutma

72 Saat

72 Saat

X

X

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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EP PRIMER

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Bütün sərbəst qırıntı materialı
səthdən sökülməli və çıxarılmalıdır. Qumlama və ya
mexaniki oyma və s. Səthdəki bütün yağ və kir
müvafiq metodlardan istifadə edərək təmizlənməlidir.
Tətbiq zamanı torpaq istiliyinin şeh nöqtəsinin + 3ºCdən yüksək olduğuna diqqət yetirilməlidir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR (23ºC, %50 nisbi
rütubət)
Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1,0 ± 0,100
Tətbiq ediləcək zəmin temperaturu (C°) : 10 - 30
Toxunma vaxtı (sa) : 8 - 10
SƏRFİYYAT : 0,250 – 0,400 kq/m² dir. (Tətbiq
şərtlərinə görə dəyişə bilər.) 12,5 - 20 m² /1 dəst
RƏNG : A : Şəffaf B : Qəhvəyi maye
Qarışıq hazırlığı: ISONEM EP PRIMER qarışdırma QABLAŞMA : 5 kq dəst (A Komponent: 3,1 kq dəmir
nisbətinə uyğun olaraq istifadəyə hazır dəstlərdə qutu, B Komponent: 1,9 kq dəmir qutu)
verilir. Qarışıq qarışığın ömrünü nəzərə alaraq tətbiq SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
oluna biləcək qədər hazırlanmalıdır.
zədələnməmiş Paketlərdə saxlanılırsa, istehsal
edildiyi gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq zamanı və sonra tətbiq
olunan səth, yağış, su, mexaniki
təsir və s. 24 saat ərzində bütün
xarici amillərdən qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Uygulama yapılacak yüzey
temiz olmalı, kir, yağ, çamur
gibi maddelerden arındırılmış
olmalıdır.

İstifadəsi
Çatlak ve boşlukların
məsləhət görülən doldurulma
-sı için ISONEM M03
ISONEM
elastik tamir harcı
məhsulları

A və B komponentləri
qarışdırıldıqdan sonra (23 ° C)
30-40 dəqiqə ərzində istehlak
edilməlidir. Daha aşağı
temperaturda qarışımın ömrü
uzanır və daha yüksək
temperaturda qarışımın ömrü
qısalır.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

SOLVENTSİZ EPOXY PRIMER, şəffaf, gigiyenik
astarlı bir materialdır. Tətbiq etmək asandır və riayət
edilməsi mükəmməldir. Epoksi qatran əsaslı,
solventsiz, iki komponentdən ibarətdir. Solventsizdir,
çox yaxşı nüfuz edir, aşağı özlülük və nəmə
dözümlüdür. Beton döşəmələrin kapilyar boşluqlarını
dolduraraq beton gücünü artırır və ardından gələn
epoksi və ya poliuretan boyaları və örtükləri üçün
yapışan körpü rolunu oynayır.

Qarışığı başlamazdan əvvəl, materialın
temperaturunun 15 ilə 25 ° C arasında olduğundan
əmin olun. Bir komponent 2 - 3 dəqiqə içərisində
havanı sürtmədən 300 - 400 aylıq bir mexaniki
qarışdırıcı ilə yaxşıca qarışdırılmalıdır. Sonra, bütün
B komponenti A komponentinə boşaldılmalı və B
komponentinin içərisində heç bir material
qalmadığından əmin olun. Homogen bir qarışıq
alınana qədər ən azı 4 dəqiqə qarışdırılmalı və
hazırlanmış qarışıq 30 - 40 dəqiqə ərzində istehlak
edilməlidir.
Tətbiq üsulu: ISONEM EP PRIMER, istədiyi
qalınlığa nail olmaq üçün fırça və ya rulon köməyi ilə
tətbiq olunmalı və zəruri hallarda ətraf mühit şəraitinə
uyğun olaraq örtük lazımi tutarlılığa çatdıqda hava
tüklü bir rulonla çıxarılmalıdır.

kullanılmalıdır.

Tətbiq istiliyi
Qarışığın ömrü

Tətbiq 5 - 35° C arasında tətbiq
edilməlidir.
30 - 40 dəqiqə

C fl S1
Yanğın Sinfi

Kimyəvi
Müqavimət

Nəm
Dözümlülüyü

Yüksək
Nüfuz Eləmə

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları

Üfüqi

Səth Nəmliyi

Quru / Az Nəmli Səth

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

MƏRMƏR, QRANİT
Üfüqi
Quru / Az Nəmli Səth
Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

XAM TAXTA
Üfüqi
Quru / Az Nəmli Səth

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

Üfüqi

X

Quru / Az Nəmli Səth

Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

X
X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

DƏMİR & POLAD
Üfüqi
Quru / Az Nəmli Səth
Rulon(sintetik epoksi), fırça, uyğun sprey

X
X

Astar tətbiqi

Astar tətbiqi

Astar tətbiqi

Astar tətbiqi

X

Astar tətbiqi

Məhsulun İstifadə Miqdarı

0,25 - 0,4 kq/m²

0,25 - 0,4 kq/m²

0,25 - 0,4 kq/m²

0,25 - 0,4 kq/m²

X

0,25 - 0,4 kq/m²

Qatlar Arasında Gözləmə

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

X

24 saat

Toxunma Vaxtı

8 - 10 Saat

8 - 10 Saat

8 - 10 Saat

8 - 10 Saat

X

8 - 10 Saat

Tam Qurutma

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

X

7 Gün

Məhsulun İstifadəsi

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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FLOOR 2K

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Sənaye müəssisələrində, fabriklərdə, emalı
zavodlarında, mağazalardakı anbarlarda dərman və qida
məhsulları,
· Turşu istehsal edən zavodlarda, kimya zavodlarında,
laboratoriyalarda, avtomobil sənayesi sahələrində,
təmizləyici qurğularda, su anbarlarında, metal və beton
döşəmələrdə və divarlarda davamlı qalıcı bir örtük kimi
istifadə olunur.
TƏTBİQ MƏLUMATI
Beton səthin hazırlığı: Beton səthlər hər cür yağdan,
kirdən, tozdan və səth tullantılarından təmizlənməlidir və
tamamilə quru və təmiz olmalıdır. Yeni tökülmüş Beton
səthlər üçün 21 günün qurudulma müddətini gözləmək
lazımdır və beton yuvasını aldıqdan sonra tətbiqə
başlamaq lazımdır. ISONEM FLOOR 2K tətbiqindən
əvvəl səthi 0,250 - 0,400 kq / m² istehlakı ilə ISONEM EP
Primer (Epoksi əsaslı astar) ilə astarlanmalıdır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.
Yalnız daxili istifadə üçün uygundur.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiqdə nəzərə alınacaq
məqamlar – Tətbiq ediləcək səth
təmiz, kirdən, yağdan, palçıqdan
və s. Təmiz olmalıdır, FLOOR 2K
tətbiqi astar tamamilə quruyana
6-24 saat arasında başlamalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Astar tətbiqindəki tətbiq yerindən
asılı olaraq aşağıdakı cədvəldə
göstərilən ISONEM EP PRIMER
və ya ISONEM ANTI RUST
ASTAR istifadə edilməlidir.

Tətbiq istiliyi
Qarışığın ömrü

Ümumi
Xüsusiyyətlər

SOLVENTSİZ EPOKSİ ƏSASLI ÖRTÜCÜ, Yüksək
kimyəvi və fiziki gücü örtüklər yaradan, beton və metal
səthləri kimyəvi və fiziki xarici təsirlərdən qorumaq üçün
inkişaf etdirilmiş, qalın təbəqələrdə tətbiq oluna bilən,
solventsiz epoksi qatran əsaslı qapalı səth örtüklü bir
sistemdir. Epoksi qatran əsaslı, solventsiz, iki
komponentdən ibarətdir.

Çelik və metal səthin hazırlığı: Tətbiq ediləcək metal
səthlər boyanın və döşəmə arasındakı səthə
yapışmasının qarşısını alan hər hansı bir yağdan, tozdan,
pasdan və oxşar materiallardan təmizlənməlidir. Səthdə
köhnə epoksi boya varsa və silmək olmazsa, köhnə
boyanın səthi zımpara ilə bərkidilməlidir və həlledici ilə
təmizlənməlidir. ISONEM FLOOR 2K tətbiqindən əvvəl
səthi 0,250 - 0,350 kq / m² istehlakı ilə ISONEM Anti
Rust ASTAR (Antikorozif Astar) ilə astarlanmalıdır.
Qarışığın hazırlanması: Əvvəlcə həlledici olmayan boya
(A Komponent) qutusu açılır və bir-iki dəqiqə qarışdırılır.
Sonra iki dəqiqə sertleştirici (B Komponenti) əlavə edin.
Tətbiq qaydası: Qarışıq tamamilə homogen olana qədər
yaxşıca qarışdırılır. Göstərilən qarışdırma nisbətində
materialı qarışdırmaq çox vacibdir. . İkinci qat 24 saatdan
sonra ilk qat quruyan kimi tətbiq olunmalıdır. Tətbiq
həmişə eyni istiqamətdə aparılmalıdır.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Qarışım nisbəti : 4 kq A komponent+1 kq B komponent
· Su ötürmə sürəti (kq/m². H0, s): ≤ 0,1, KLASS W3
· Qarışımın ömrü (23°C, dəqiqə) : 30 - 40
· Qarışdırma sıxlığı (25°C, q/mL) : 1,55 ± 0,1
· Toz quruması : 1,5 - 2 Saat
· Toxunma quruması : 6 Saat
· Fiziki və kimyəvi müqavimət: 7 Gün

Tətbiq 5 - 35° C arasında tətbiq edilməlidir.

30 - 40 dəqiqı

C fl S1
Yanğın Sinfi

Qida ilə təmasda
olan yerlərə
uyğundur

Əla
Yapışma
Kimyəvi
Müqavimət

Mexaniki
Müqavimət

RƏNG: Ral rənglərində istehsal olunur
SƏRFİYYAT: 1 kq/m² (2 qat tətbiq). Min 5 m² /1 dəmir qutu
QABLAŞMA: 5 kq dəst (Solventsiz epoksi boya 4 kq dəmir
qutusu, 1 kq qalay)
SAXLAMA MÜDDƏTİ: Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş Paketlərdə saxlanılırsa, istehsal edildiyi
gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uygundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə saxlayın.

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru Səth

MƏRMƏR, QRANİT
Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru Səth

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru Səth
Quru Səth

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun spreyRulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM EP PRIMER
0,250 - 0,400 kq/m ²

ISONEM EP PRIMER
0,250 - 0,400 kq/m ²

ISONEM EP PRIMER
0,250 - 0,400 kq/m ²

ISONEM EP PRIMER

0,250 - 0,400 kq/m ²

2 qat

2 qat

2 qat

2 qat

Məhsulun İstifadə Miqdarı

1 kq/m

1 kq/m

1 kq/m

Qatlar Arasında Gözləmə

6-24 saat

6-24 saat

Toxunma Vaxtı

6 Saat

Tam Qurutma

7 Gün

Məhsulun İstifadəsi

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

X
X
X
X

Quru Səth
Rulo(sentetik epoksi),fırça,uygun sprey

ISONEM ANTI RUST ASTAR
250 - 350 q/m ²

X

2 qat

1 kq/m

X

1 kq/m

6-24 saat

6-24 saat

X

6-24 saat

6 Saat

6 Saat

6 Saat

X

6 Saat

7 Gün

7 Gün

7 Gün

X

7 Gün

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SHINE FLOOR
SƏRFİYYAT : 0,25 - 0,3 m²/qat (Tətbiq metodu, səth
Gözenekliliyindən, profilindən, düzəldilmə və zəifləmədəki fərqlərdən
asılı olaraq dəyişir). Min 7,5-9 m² / dəst, iki qat tətbiq
RƏNG : RAL rənglərində istehsal olunur.
QABLAŞMA : 4,5 kq dəsti istifadəyə hazır (A Komponent: 4 kq, B
Komponenti: 0,5 kq kombi metal gallon)
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
Paketlərdə saxlanılırsa, istehsal edildiyi gündən 24 ay ərzində
istifadə üçün uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin mühitlərdə istilik və oddan
uzaq, sıx bağlanmış qablarda saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Astar tətbiqindəki tətbiq yerindən asılı
olaraq aşağıdakı cədvəldə göstərilən
ISONEM EP PRIMER və ya ISONEM
ANTI RUST ASTAR istifadə edilməlidir.
Çatlar və boşluqları doldurmaq üçün
ISONEM M03 elastik təmir harçından
istifadə edilməlidir.

Tətbiq istiliyi Tətbiq 5-35° C arasında tətbiq edilməlidir.
Qarışığın ömrü 30 - 40 dəqiqə
(23°C)

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Səth hazırlığı: Beton səthlər açıq məsaməli bir səth əldə etmək
üçün aşındırıcı avadanlıq istifadə edərək sement şərbətini
çıxaracaq kimi hazırlanmalıdır. Zəif beton çıxarılmalı və deşiklər
tamamilə açıq olmalıdır Səth təmiri, boşluqlar,deşiklərin
doldurulması və səthin düzəldilməsi ISONEM M 03 Təmir Harcı ilə
aparılmalıdır. Beton və ya qarmaqlı səthlər hamar bir səthə sahib
olacaq şəkildə düzəldilməlidir. Səthdəki yüksək yerlər zımpara və
üyüdmə ilə təmizlənməlidir. Məhsulu tətbiq etməzdən əvvəl bütün
PARLAQ və ya MAT RƏNGLI ZƏMİN, qatran əsaslı, öz-özünə
toz, boş və oynaq hissəciklər bir fırça və / və ya tozsoranla səthdən
düzəldici həlledici əsaslı döşəmə örtüyüdür. Quruduqdan sonra
çıxarılmalıdır. ISONEM SHINE FLOOR tətbiqindən əvvəl tətbiq
elastik və unikal bir təbəqə meydana gətirir. UV və hava
səthindən asılı olaraq səthlər ISONEM EP PRIMER və ya ISONEM
şəraitindən təsirlənmir. Zaman keçdikcə Sarıya çevrilmir, solmur ANTI RUST ASTAR ilə asılmalıdır.
və qalxmır. Aşınmaya davamlıdır. İnsan və nəqliyyat
Tətbiq üsulu: Ətraf mühitin istiliyi min. 10 ° C, maksimum + 30 ° C,
vasitələrinin hərəkətindən təsirlənmir. Müxtəlif kimyəvi
səthi nəmlik 4%, nisbi hava rütubəti maksimumdur.70% şeh
maddələrə və turşulara qarşı davamlıdır. Onun yapışması əladır: nöqtəsi kondensasiyasına diqqət yetirilir. Kaplama səthində
poliuretan, solvent əsaslı və iki komponentdən ibarətdir.
kondensasiya və ya blister riskini azaltmaq üçün səthi və
müalicə tətbiq etməyin örtük, şeh nöqtəsindən ən azı 3 ° C
olmalıdır. Qarışdırmadan əvvəl özündə bir mexaniki qarışdırın.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
B "A" genişliyinə "hətta" əlavə edildikdən sonra bərabər
· İstehsal və saxlama obyektləri, emalatxanalar və s. yerlərdə
paylanır. Qarışıq olana qədər davamlı olaraq 2 dəqiqə
sənaye mərtəbələrində hamar səth örtüyü kimi,
qarışdırın. ISONEM SHINE FLOOR elektrik qarışdırıcısı
· Hovuz kənarında, turizm obyektlərində, sahil zolaqlarında,
(300-400 dövrə) və ya başqa uyğun mexaniki qarışdırma
piyada yollarında, meydanlarda, səkilərdə, parklarda və bağlarda,
vasitəsi ilə qarışdırılmalıdır. Tətbiq rulonun, fırçanın və ya sprey
· Yaş iş yerləri (qida və içki sənayesi və s.), Dayanacaqlar və
tabancasının köməyi ilə edilməlidir ki, istənilən qalınlığı əldə edilsin.
yükləmə rampaları,
· Keramika, mərmər ilə örtülmüş terras, eyvan və nəm ərazilər.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
· Parlaq və ya mat, sərt elastik.
· Yaxşı kimyəvi və mexaniki müqavimətə malikdir.
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.00 ± 0.10
· Sürüşməyən səth əldə edilə bilər.
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 500 - 1000
· Maye sızmır.
·
Bərk Məzmun (Çəki % ilə) : min. 64
· Asan tətbiq olunur, təmizlənir və qənaətlidir.
· Tətbiq ediləcək zəminin temperaturu (°C) : 5 - 35
TƏTBİQ MƏLUMATLARI
Səth hazırlığı: Beton səthi təmiz, güclü və kifayət qədər sıxılma
· Qarışıqların ömrü (23°C, dəqiqə) : 40 - 60
gücü (minimum 25 N / mm²), minimum gərginlik gücü (çəkilmək) · Gediş vaxtı : min. 24 saat
1,5 N / mm² olmalıdır. Səth təmiz, quru və kir, yağ, örtük, səthi
· Tam tətbiq müddəti : 7 gün
tətbiq materialları kimi xarici maddələrdən təmizlənmiş
olmalıdır.Şübhə olduqda, sınaq tətbiqini həyata keçirin.

B fl S1
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası
Ultrabənövşəyi
Müqaviməti

Mexaniki
Müqavimət

Elastiklik

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

X

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

X

Quru səth

X

Quru səth

X

Quru səth

X

Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

Astar İstifadəsi

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X
X

Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM EP PRIMER

MEMBRAN

X

Astar İstifadə Miqdarı

0,25-0,40 kq/m ²

0,25-0,40 kq/m ²

X

0,25-0,40 kq/m ²

X

Məhsulun İstifadəsi

2 qat

2 qat

X

2 qat

X

DƏMİR & POLAD
Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

ISONEM ANTI RUST ASTAR
250 - 350 q /m ²
2 qat

0,50 - 0,60 kq/m ² (iki qat)

0,50 - 0,60 kq/m ² (iki qat)

X

Qatlar Arasında Gözləmə

12 Saat

12 Saat

X

12 Saat

X

12 Saat

Toxunma Vaxtı

6 Saat

6 Saat

X

6 saat

X

6 saat

Tam Qurutma

7 Gün

7 Gün

X

7 Gün

X

7 Gün

Məhsulun İstifadə Miqdarı

0,50 - 0,60 kq/m ² (iki qat)

X

0,50 - 0,60 kq/m ² (iki qat)

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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METALLIC FLOOR

XÜSUSİYYƏTLƏRİ
· Dekorativdir və parlaq bir səth təmin edir.
· Sürtünməyə, zərbəyə və aşınmaya davamlıdır.
Təmizləmək asandır və praktikdir.
· Tez və asan tətbiq oluna bilən, asandır. Yüksək yapışma
xüsusiyyətinə malikdir.
· Solvent ehtiva etmir. Əla nüfuzetmə xüsusiyyətinə
malikdir.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Vitrinlərdə, ofislərdə, evlərdə, ticarət mərkəzlərində
mağazalarda,
· Hər növ keramika, beton, mərmər,mozaika, ağac, polad
səthlər,
· Laboratoriyalar, qida, kimya və əczaçılıq sənayesi,
YALNIZ İÇ MƏKANLAR ÜÇÜN UYĞUNDUR

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Məhsulun quruluşu: İki komponentli, Komponent Maye
Metallic, Qatrana əsaslanan, B Komponent
Sərtləşdiricisidir. Solventsizdir.
· Toxunma vaxtı (20°C) : 8 - 10 saat
· Qarışdırma nisbəti : 3,2 kq A komponent + 1,8 kq B
komponent
· Qarışıqların ömrü (23°C, dəqiqə) : 30 - 40

QABLAŞMA : 5 kq dəst (A Komponent: 3.2 kq, B
Komponenti: 1.8 kq)
RƏNG : Metallic Floor rəng qrafiki.
SƏRFİYYAT : 0,6 - 1,0 kq/m², 5 - 8 m²/dəst
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu gündən 24 ay
müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Yalnız daxili istifadə üçün
uyğundur.

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

astar tətbiqindəki tətbiq səthindən
asılı olaraq, aşağıdakı cədvəldə
göstərilən ISONEM EP PRIMER və
ya ISONEM ANTIRUST ASTAR
istifadə edilməlidir.

Tətbiq istiliyi

Tətbiq 5-35° C arasında tətbiq edilməlidir.

Qarışığın ömrü
(23°C)

Ümumi
Xüsusiyyətlər

METALLİK ZƏMİN ÖRTÜYÜ iki komponentli, yansıtıcı
piqmentlər və estetik effektlər sayəsində bənzərsiz
dekorativ görünüş təmin edən, aşağı özlülüklü, həlledici
olmayan, özünü düzəldən, çox məqsədli qapalı döşəmə
materialıdır. Tətbiq etmək asandır, parlaq bir metal
görünüş verir, suya davamlı və gigiyenikdir, təmizlənməsi
asandır. Mexanik yüklərə, aşınmaya və kimyəvi
maddələrə davamlıdır. Beton, keramika, mərmər,
mozaika, ağac, polad, şüşə və s. Kimi bütün qapalı
səthlərdə istifadə üçün uyğundur.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər hər cür yağ, kir, toz və
səth tullantılarından təmizlənməlidir, onlar quru və təmiz
olmalıdır. ISONEM METALLIC FLOOR tətbiqindən əvvəl,
səthlər ISONEM EP PRIMER və ya ISONEM ANTI RUST
ASTAR ilə tətbiq səthindən asılı olaraq astarlanmalıdır.
Qarışığın hazırlanması: ISONEM METALLIC FLOOR
qarışdırma nisbətinə görə istifadəyə hazır dəstlərdə verilir.
Qarışıq qarışığın ömrünü nəzərə alaraq tətbiq oluna biləcək
qədər hazırlanmalıdır. Qarışığı başlamazdan əvvəl maddi
temperaturun 15 ilə 25 ° C arasında olduğundan əmin olun.
A komponenti 3-4 dəqiqədə havanı sürtmədən 300 - 400 rpm
mexaniki bir qarışdırıcı ilə yaxşıca qarışdırılmalıdır. Sonra,
bütün B komponenti A komponentinə tökülməlidir və B
komponentinin içərisində heç bir materialın olmadığından
əmin olun. A + B homojen bir qarışıq alınana qədər ən azı 3
dəqiqə qarışdırılmalı və hazırlanmış qarışıq 30 - 40 dəqiqə
ərzində istifadə olunmalıdır.
Tətbiq üsulu: Qarışıq hazırlanmış səthə bir fırça və ya
rulonla yayılaraq tətbiq olunmalıdır. Qalınlıq istənirsə, birinci
qat quruduqdan sonra ikinci qat tətbiq olunmalıdır. Məhsul
tətbiq edildikdən təxminən 1-2 saat sonra (daha metal kimi
bir forma üçün) süngər, rulon, epoksi rulon, kəpənək rulonu
və s. İstenilen metal əks olunmaları aparatlarla birlikdə verilə
bilər. Sərt qurutma müddəti 18-24 saata çatır. Tam sərtləşmə
və fiziki və kimyəvi müqavimət 7 gündən sonra keçirehlak
edilməlidir.

30 - 40 dəqiqə

C fl S1
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası

Mexaniki
Müqavimət

Kimyəvi
Müqavimət

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth
Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

MƏRMƏR, QRANİT

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

X

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

X

X

Quru səth

X

XAM TAXTA

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth
Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

X

Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

DƏMİR & POLAD
Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

X

Rulon(sintetk epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM ANTI RUST ASTAR

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM EP PRIMER

X

Astar İstifadə Miqdarı

0,25 - 0,4 kq/m ²

0,25 - 0,4 kq/m ²

X

0,25 - 0,4 kq/m ²

X

Məhsulun İstifadəsi

Tək qat

Tək qat

X

Tək qat

X

Tək qat

Məhsulun İstifadə Miqdarı

0,6 - 1,0 kq/m ²

0,6 - 1,0 kq/m ²

X

0,6 - 1,0 kq/m ²

X

0,6 - 1,0 kq/m ²

Astar İstifadəsi

250 - 350 qr/m ²

X

X

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

8 - 10 Saat

8 - 10 Saat

X

8 - 10 Saat

X

8 - 10 Saat

Tam Qurutma

7 Gün

7 Gün

X

7 Gün

X

7 Gün

Qatlar Arasında Gözləmə

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SEAL HARDENER

TƏTBİQ ÜSULU
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər hər cür yağdan, kirdən,
tozdan və səth tullantılarından təmizlənməlidir və tamamilə quru
və təmiz olmalıdır. Açıq örtük olmadan açıq beton da tətbiq
edilməzdən əvvəl quru, güclü, zəif və oynaq hissəciklərdən
azad olmalıdır.Uyğun səth hazırlama üsulları; buxar təmizliyi,
yüksək təzyiqli su axını və ya sərtləşmədir.
Tətbiq üsulu: ISONEM SEAL HARDENER istifadəyə hazırdır.
Məhsulu tətbiq etməzdən əvvəl və paketi açdıqdan sonra
hərtərəfli qarışdırın. Tətbiq qısa bir xovlu məxmər roller ilə 2
təbəqədə aparılmalıdır. İlk örtük təxminən 50 qr / m² istehlak ilə
tətbiq olunur. Tövsiyə olunan miqdardan çox istehlak
edilməməlidir. İkinci qat tətbiqi ilk qat tətbiqindən 24 saat sonra
edilməlidir. İkinci qat tətbiq etməzdən əvvəl, əvvəllər tətbiq
olunan qatın yapışma qurumasına çatmasına icazə verin. Birinci
qat qurudulduqdan sonra təxminən 20 - 50 qr / m² istehlakı ilə
ikinci bir təbəqə tətbiq olunur. Tövsiyə olunan miqdardan çox
istehlak edilməməlidir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ
· Səth aşınma müqavimətini artırdığından tozlanmanın qarşısını alır.
· Tək komponentə görə tətbiq etmək asandır.
· Betonun xlor və kimyəvi maddələrə davamlı olmasını təmin edir.
· Yaxşı bir nüfuza malikdir və quru çox tezdir.
· İstehlakı çox azdır və parlaq bir film qatını yaradır.
· Duz və ya qaz kimi betona nüfuz edə biləcək atmosfer təsirindən
qoruyur.
· Kirlərin tutulmasını azaldır və yağışın təsiri ilə betonun rəngi
dəyişmir.
· İstifadəsi asandır və mükəmməl aşınmaya davamlıdır.
· Rəngsiz və qoxusuz və ekoloji cəhətdən təmizdir.
· Yanğına və istiliyə davamlıdır.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Tərkib : Bir Komponent, silanlı dəyişdirilmiş polimer əsaslı
döşəmə örtüyü
Görünüş : Şəffaf maye
Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.00 ± 0.10
Viskozite (25°C, mPa.s) : 500 - 2000
Qatı Maddə (Çəki % ilə) : 93 ± 2
Parıltı (85° Bucaq altında) : > 60, SİNİF G1
Flash Point (°C) : > 100
Tozun qurudulma müddəti (20°C) : 30 – 40 dəqiqə

SƏRFİYYAT : 50 q/m² (birinci qat), 20 - 50 q/m² (ikinci qat) 10 14 m²/qallon
RƏNG : Şəffaf
QABLAŞMA : 1 kq metal qallon.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu gündən 24 ay
müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və
s.bütün bu kimi xarici
amillərdən 24 saat ərzində
qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tövsiyə olunan miqdardan
çox istehlak edilməməlidir.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

ISONEM SEAL HARDENER, yüksək performanslı, toz
əleyhinə, şəffaf, parlaq, çox məqsədli beton sərtleşdirici, əla
kirdən qoruyucu, izolyasiya və qoruyucu materialdır, yüksək
istilik və yanğına davamlıdır.Beton, təbii daş və bənzər
döşəmələrdə səthi möhkəmləndirmə və toz izolyasiyası
məhsuludur və bu, içəridə və açıq havada toz verir. Betonun
səthinə nüfuz edir və sərtləşir, parlaq nəm görünüşlü bir səth
yaradır, təmizlənir, maye keçirməz və beton nəm təmizliyə
uyğun olur, piyada və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə
davamlıdır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Bina və infrastrukturdakı beton və digər sementit səthlərin
qorunmasında
· Parlaq görünüşün istədiyi yerlərdə və divarlarda
· Betonun xidmət müddətini artırmaq üçün
· Görünən məcmu beton səthlərdə istifadə üçün yararlı olan,
səthə parlaqlıq, rəngsiz və canlılıq vermək.
· Səth sərtleştiricinin tətbiq olunduğu səthlər
· Fabrika, anbar, qaynaq emalatxanaları, emal sexləri,
dayanacaqlar
· Mağazalar, ticarət mərkəzləri, dayanacaqlar, xidmət
stansiyaları, anbarlar və s.

Tətbiq istiliyi

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır. Məhsul nəm ilə müalicə
olunur, buna görə açılmış paketlər
dərhal istehlak edilməlidir.

X

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

B fl S1
Yanğın Sinfi

%100 Su Yalıtımı
Kirdən Qoruyucu

Sürətli quruma

Iİstiliyə və Yanğına

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

MƏRMƏR, GRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

X

X

X

X

Quru səth

X

X

X

X

X

Məxmər rulon

X

X

X

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

2 qat

X

X

X

X

X

70 - 100 q/m

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı
Qatlar Arasında Gözləmə

24 saat

X

X

X

X

X

Toxunma Vaxtı

3 - 4 Saat

X

X

X

X

X

Tam Qurutma

48 Saat

X

X

X

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SS SOIL HARDENER

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Təmizlənməmiş kir yollar
· Torpağın abadlaşdırılması
· İnşaat sahəsinin əraziləri və yolları
· İnşaat sahəsinin park sahəsi
· Ağır yollar
· Yol təməli və alt əsaslar, magistral çiyin
· Anbar və anbarlar,
· Elektrik stansiyaları və evlər
· Vertolyot test yolları, meşə yolları
· Hava limanının önlükləri, kənd təsərrüfatına giriş yollu
· Mədən yataqları və ərazilər, sərhəd patrul yolları,
· Golf sahələri və gəzinti yolları, park və istirahət zonası
· Saxlama yerləri
TƏTBİQ ÜSULU
ISONEM SS Torpaq sərtləşdiricisi istifadəyə hazır
konsentrat məhsuldur. Tətbiq səthi tamamilə quru və
sudan azad olmalıdır. Tətbiq edildikdən sonra ən az
72 saat ərzində səth yağışdan qorunmalıdır.
Temperatur ən azı 4 ° C olmalıdır.
· Torpağın parçalanması; Yerdəyişmə maşınının
köməyi ilə tətbiq ediləcək səth istənilən dərinliyə
(təxminən 150 - 250 mm) gətirilir. Bu mərhələdə
böyük / qalın materialı əzmək üçün qreyder, rototiller
və ya disk tırnağı kimi vasitələrdən istifadə olunur.

Tətbiq sahələri ilə istehlak miqdarı;
· Torpaq yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti
olan yerlər üçün:
1 L ISONEM SS + 4 L su
· Piyada hərəkəti olan yerlər üçün: 1 L ISONEM SS +
6 L su
· Yalnız tozda istifadə üçün: 1 L ISONEM SS + 8 L su
· Havaalanları gibi çok ağır yük trafiği olan alanlar: 1
L ISONEM SS + 1 L su

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir
və s.bütün bu kimi xarici
amillərdən 24 saat
ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

B S1 d0
Su İzolyasiyası

Tətbiq ediləcək mərtəbə quru və
səthdəki su yataqlarından azad
olmalıdır. Məhsuldan istifadə
miqdarı tətbiqetmədən əvvəl
testlər ilə müəyyənləşdirilməlidir.

İstifadəsi
X
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Hər növ torpaq və aqreqatın sabitləşməsi, məcmuın
sabitləşməsi sərtləşmə, sərtləşmə və ya tozlanmaya
qarşı həll kimi istifadə olunan ekoloji bir həlldir.
Torpağa və ya məcmuaya dərhal tətbiq edin.
ISONEM SS kopolimer molekulları daha sonra uzun
nano hissəciklər meydana gətirmək üçün məcmu və
ya torpaq ilə düz və çarpaz əlaqəli bağlar halına
gəlir. Tətbiq zamanı əlavə olunan suyun nisbəti
torpaqdan və məcmudan buxarlandıqda,
uzunmüddətli və suya davamlı elastik bərk matriks
yaradır. Müalicədən sonra tamamilə şəffaf olur və
təbii örtüyünü heç toxunmamış kimi saxlayır.Su
əsaslı bir komponentdir.

· Isonem SS Torpaq Sertleştiricisi ilə torpağın
nəmləndirilməsi (Torpaq səthini sərtləşdirən);
Isonem SS Torpaq Sertleştiricisi, torpağın növünə
görə iddialarla təyin olunan su ilə bir tanka qarışdırılır və
bir həll halına çevrilir. Bundan sonra həll səthə bərabər
paylanmasını təmin etmək üçün çiləmə üsulu ilə torpaq
səthinə tətbiq olunur. Çiləmə yer kifayət qədər
nəmlənməyincə davam etdirilir.
· Torpağın qarışdırılması; Bir həll ilə nəmlənmiş
torpaq, istənilən dərinliyi nəzərə alaraq yaxşıca
qarışdırılır.
· Torpağın sıxılması; SS Torpaq Sertleştiricisi tətbiq
olunan torpaq çarxının köməyi ilə sıxılır. Sıxlaşdırma
prosesi başa çatdıqdan sonra tətbiq səthi 7 gündən
sonra trafikə aça bilər. Bu dövr başa çatmamışdan əvvəl
ərazidə ağır yük daşımamalıdır. Hava şəraitindən asılı
olaraq vaxt daha uzun və ya daha qısa ola bilər.

Piyada Keçidi

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Nəqliyyat
Yolu

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏT
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1,0 ± 0,10
· pH (25°C) : 7.0 – 10.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 4000 - 9000
· Bərk nisbət (% ilə) : 50 ± 2
RƏNG : Süt Beyaz kürlendikten sonra şeffaf ve
istenildiğinde renklendirilebilir.
QABLAŞMA : 5 L, 10 L və 20 L PE istehlak qabda
SƏRFİYYAT : İstifadə miqdarı və seyreltmə dərəcəsi
tətbiq edilməzdən əvvəl əvvəlcədən testlərlə
müəyyənləşdirilməlidir.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.
PM 10 və PM2.5 uyğun gəlir (2.5 mikrondan
yuxarı olan təhlükəli toz hissəciklərini
dayandırır.)
Yanmaz və uçucu maddələr ehtiva etmir.
Ekoloji və ekoloji cəhətdən təmizdir.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və
məsuliyyətimiz xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq,
təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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BE 99

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Hər növ gips və boyalı xarici səthlər,
· Mineral suvaq, hazır gips və s.
· Fasadlar, taxta və s. səthlər, binalarda,
· Mantolama yapılan binalarda,
· Açıq beton və ya prefabrik binaların rənglənməsi

RƏNG: İstədiyiniz bütün rənglərdə istehsal edilə bilər
SƏRFİYYAT : 0,8 - 1 kq/m² (Astar+ 2 qat tətbiq)
QABLAŞMA : 5 kq, 10 kq ve 18 kq PP qab.
5 kq : 5-6 m² /1 qab, 10 kq : 10-12 m² /1 qab,
18 kq : 18-22 m² /1 qab
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

· Tərkib : Su əsaslı, akril emulsiya əsaslı, tək
komponentli.
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1,40 ± 0,10
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 28000 - 32000
· Bərk Məzmun (Çəki % ilə) : 79 ± 2
· Dartma gücü (23°C, N/mm² ) : 2
· Sıx uzanma (23°C) : % 300

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi tövsiyə olunan digər ISONEM
İstifadəsi
məhsulları, tətbiq tətbiqindəki tətbiq
məsləhət görülən
səthindən asılı olaraq, ISONEM
ISONEM
UNIVERSAL ASTAR və ya ISONEM
məhsulları
ANTI RUST Astar istifadə edilməlidir.
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

ELASTİK, SU KEÇİRMƏYƏN XARİCİ FASAD BOYA.Tətbiq
olunan səthdə quruyan və sorunsuz, elastik və suya
davamlı bir təbəqə yaradan bir boyadır. Dekorativ bir örtük
yaradır. Su əsaslı polimer əsaslı, solventsizdir. 300%
elastikliyə malikdir. Quru və ya bir az nəmli səthlərdə tətbiq
oluna bilər. UB və açıq hava şəraitinə çox davamlıdır. Su
keçirməyən, lakin su buxarı keçirici bir quruluşa malikdir.
Bu xüsusiyyət sayəsində binaların nəfəs almasına imkan
verir və binanın içərisində nəm və nəmin qarşısını alır.
Xüsusi formulu sayəsində uzun illər kir saxlamır.
Quruluşda meydana gələn karbon qazının qarşısını alır və
bununla da karbonlaşma meydana gəlməsini yavaşladır və
betonda möhkəmləndiriciləri qoruyur. Binaları yağış, kir,
nəqliyyat və s. Xarici mühitin təsirindən qoruyur. Yüksək
elastikliyə malik olduğundan, bina səthindəki əmələ gələ
biləcək çatlaqlardan təsirlənmir.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq etməzdən əvvəl səthlər təmiz, yağ,
kir, palçıq və qalxan hissəciklər kimi maddələrdən
təmizlənməlidir. Səth quru və ya bir az nəm ola bilər.
Mənfi tərəfində duzlama ilə səthlərə tətbiq edilməməlidir.
Tətbiq səthlərindəki çatlar, çuxurlar və s. varsa, bunlar
ISONEM M03 elastik havanla təmir olunmalıdır. Səthdə
dilation varsa, əvvəlcədən ISONEM A4 elastik doldurucu
ilə doldurulmalıdır. Səthə uyğun astar seçimi yan tərəfdəki
cədvələ əsasən aparılır. ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(su ilə 1: 7 - 1 hissə astar, 7 hissə su) nisbətində seyreltilir
və izolyasiya və boya astarı 100 - 200 q / m² istehlakı ilə
bir qaba tətbiq olunmalıdır. Bundan sonra primer 4 saat
qurudulur. Tətbiq üsulu: ISONEM BE 99 istifadə etməyə
hazırdır. İstifadədən əvvəl paketin homogen bir şəkildə
açılmasını və qarışdırılmasını məsləhət görürük. Tətbiq
fırça, rulon və ya uyğun bir çiləyici ilə edilə bilər. ISONEM
BE 99 hazırlanmış səthə astar tətbiq edildikdən sonra iki
qat 4 saat fasiləli və rəngləmə prosesi bitdikdən sonra
hazırlanır.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

B S1 d0
Yanğın Sinfi

%100
Su İzolyasiyası
Ultrabənövşəyi
Müqaviməti

Sürətli
Quruyur

Elastiklik

Zəmin
Səthi

Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı

BETON

MƏRMƏR, QRANİT

Şaquli

X

Quru səth

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyrəldilmiş)

X

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Şaquli

X

X

Quru səth

X

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey
ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

X

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

X

ISONEM ANTIRUST ASTAR

Şaquli
Quru səth

100 - 200 q / m ²

X

100 - 200 qr / m ²

X

X

2 Qat

X

X

2 Qat

X

0,8 - 1 kq/m²
4 Saat

250 - 350 q / m ²

2 Qat

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

0,8 - 1 kq/m²

X

0,8 - 1 kq/m²

X

Qatlar Arasında Gözləmə

4 Saat

X

4 Saat

X

X

Toxunma Vaxtı

1 Saat

X

1 Saat

X

X

1 Saat

Tam Qurutma

72 Saat

X

72 Saat

X

X

72 Saat

Məhsulun İstifadəsi

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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WRITE & ERASE VARNISH
Tətbiq üsulu: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH,
istədiyi qalınlığı əldə etmək üçün bir fırça və ya rulon
köməyi ilə tətbiq olunmalı, 2 və ya 3 qatda tətbiq olunmalı
və hər təbəqə üçün 6 - 8 saat gözləmək lazımdır.
Yazmaq/silmək üçün ən azı 3 gün gözləmək lazımdır
Yazı/rəsmlər lövhə silgisi ilə silinə bilər. Çıxmayan ləkələr
nəm bir parça ilə təmizlənməlidir, başqa təmizləyici
materiallar (yuyucu, yuyucu su və s. İstifadə
edilməməlidir).

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər hər cür yağ, kir, toz və
səth tullantılarından təmizlənməlidir və tamamilə quru və təmiz
olmalıdır.
Qarışıq hazırlanması: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH
qarışdırma nisbətinə uyğun olaraq istifadə üçün hazır dəstlərdə
verilir. Qarışıq qarışığın ömrünə diqqət yetirərək tətbiq olunana
qədər hazırlanmalıdır. Qarışığı başlamazdan əvvəl, materialın
temperaturunun 15 - 25 ° C arasında olduğundan əmin olun.
Komponent A, 3-4 dəqiqə ərzində havanı sürtmədən 300 - 400
rpm mexaniki bir qarışdırıcı ilə yaxşıca qarışdırılmalıdır. Sonra
bütün B komponenti A komponentinə dökülməlidir və B
komponentinin içərisində heç bir maddənin qalmadığından əmin
olun A + B homojen bir qarışıq alınana qədər ən azı 3 dəqiqə
qarışdırılmalı və hazırlanmış qarışıq 50 - 60 dəqiqə ərzində
istehlak edilməlidir.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Məktəb və sinif otaqlarının divarları, masaları
· İclas otaqları, təlim və seminar otaqlarının divarları
· Ofis iş otaqlarının divarları
· Yol divarları
· Evlərin, otellərin, konfrans salonlarının divarları
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Məhsulun quruluşu: Su əsaslı, iki komponentli
· Rəng : Şəffaf
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1,00 ± 0,10
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 9500 - 12500
· Quruma vaxtı (20°C) : 3 saat
· Tam quruma vaxtı (20°C) : 3 gün
· Qarışımın ömrü (25 °C) : 50-60 dakika
· Qarışdırma nisbəti: 2/1 (Çəki ilə)
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Müalicə ediləcək səth təmiz, kir, yağ və
palçıqdan azad olmalıdır. Sprey
tətbiqində, A və B komponentləri
birləşdirildikdən sonra 3:1 nisbətində su ilə
seyreltilməlidir (3 hissə A+B, 1 hissə su).

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Qeyd etmək lazımdır ki, istifadə
ediləcək qələm silinə bilən bir
lövhə qələmdir. İstifadə olunan
qələm növündən asılı olaraq
silinmə performansı dəyişə bilər.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

YAZ & SİL LAK suya əsaslanan iki komponentli lakdır.
İstədiyiniz səthi marker qələmlərlə yazı lövhəsi olaraq istifadə
etməyə imkan verir. Şəffaf quruluşu sayəsində divarlarınızda,
masalarda, qapılarda, kabinetlərdə, yığıncaq otaqlarında və s.
Hər yerdə tətbiq edildikdə, səthin rəngini dəyişdirmədən yazıla
bilən formatı dəyişdirilə bilər. Ekoloji cəhətdən təmiz, VOC və
həlledicisizdir və tətbiq etmək çox asandır. Graffiti, boya və
ləkələr ISONEM WRITE & ERASE VARNISH tətbiq olunan
səthlərdən asanlıqla çıxarıla bilər. Belə asan bir təmizliyi təmin
edən və örtüyə zərər vermədən səthi dəfələrlə təmizləmək
imkanı verən başqa bir sistem yoxdur.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Məhsullar, səthin həm maqnit əlavə edilə
İstifadəsi
məsləhət görülən bilən, həm də yazıla bilən və silməli olması
istənirsə ISONEM MAGNETIC PLASTER
ISONEM
tətbiqi ISONEM WRITE & ERASE lak
məhsulları
tətbiqindən əvvəl tövsiyə olunur.

Tətbiq istiliyi

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Qarışığın ömrü 50- 60 dəqiqə
(23°C)

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Yazıla
Bilən Səth

Silinən Səth

Gigiyenik Kanserogen
Maddələrdən Azaddır

SƏRFİYYAT : 250 - 300 q/m², min 5 - 6 m²/dəst
RƏNG : Şəffaf
QABLAŞMA: 1,5 kq dəst - (A Komponent: 1 kq, B
Komponenti: 0,5 kq)
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
tarixindən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə saxlayın.

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

Quru səth

Quru səth

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

X

X

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

2 - 3 Qat

2 - 3 Qat

X

2 - 3 Qat

2 - 3 Qat

X

X

Tövsiyyə olunan avadanlıq

Məhsulun İstifadəsi

250 - 300 q / 2 Qat

Məhsulun İstifadə Miqdarı

250 - 300 q / 2 Qat

Qatlar Arasında Gözləmə

6 - 8 Saat

6 - 8 Saat

Toxunma Vaxtı

3 Saat

3 Saat

Tam Qurutma

3 Gün

3 Gün

250 - 300 q / 2 Qat

250 - 300 q / 2 Qat

X

X

6 - 8 Saat

6 - 8 Saat

X

X

3 Saat

3 Saat

X

X

3 Gün

3 Gün

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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MANYETIK SIVA

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Daxili divarlar, məktəblər, xəstəxanalar, ticarət
mərkəzləri, ofislər, konfrans otaqları, studiyalar

İSTEHLAK : 1 -2 kq / m² (Tətbiq səthindən və
örtüklərin sayından asılı olaraq.) Nəzarət edilən
nümunə tətbiqi dəqiq istehlak üçün edilməlidir.
QABLAŞMA : 5 kq, 10 kq və 18 kq Qab
SƏRFİYYAT : 5 kq: 2,5 - 5 m²/qab,
10 kq: 5 - 10 m²/qab, 18 kq: 9 - 18 m²/qab
RƏNG : Qara
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

ISONEM MANYETİK SIVA boya
tətbiq etmək üçün ən az 24 saat
gözləyin.

Tətbiq ediləcək səth kirdən, yağdan,
palçıqdan və s. təmiz olmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət
görülən
ISONEM
məhsulları

Səthin maqnitləşdirilə bilən digər tövsiyə
olunan və yazıla bilən silmək xüsusiyyətləri
ilə ISONEM olması istənirsə, ISONEM
MANYETİK SIVA tətbiqindən sonra
ISONEM MAGNETIC Products ISONEM
WRITE & ERASE VARNISH tövsiyə olunur.

Tətbiq istiliyi

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Qarışığın ömrü 30 dəqiqə
(23°C)

Ümumi
Xüsusiyyətlər

ÜZƏRİNƏ MAQNİT YAPIŞDIRILA BİLƏN SUVAQ,
quruluşundakı maqnit metal sayəsində boya zərər
vermədən səthdə rəsm və plakatlar kimi şeyləri
saxlaya bilən, yüksək yapışma gücü, tez quruyan,
sürüşməyə davamlı, rəng dəyişdirən gipsdir. Rəsm,
afişa kimi şeylər dırnaq, lent, vint və ya yapışdırıcı
istifadə etmədən divarın üstünə və ya taxta bir səthə
asıla bilər. ISONEM WRITE & ERASE VARNISH
tətbiq edildikdə, möhtəşəm bir cüt alınır və divar həm
yazıla bilər, həm də maqnit qabiliyyətinə çevrilir. Su
ilə qarışdırılaraq tətbiq olunur, iylənmir, insan və ətraf
mühitin sağlamlığına zərər vermir. ISONEM
MAGNETIC PLASTER bir maqnit cazibəsi effekti
yaratmasına baxmayaraq kompüter monitoruna, cib
telefonuna, televizora, kredit kartına, ATM kartına
zərər vermir.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Tətbiq səthi hamar, möhkəm və tozsuz olmalıdır.
ISONEM MAGNETIC PLASTER (18 kq) və 6.5 L
təmiz su motorlu bir qarışdırıcı ilə plastik qabda
homogen bir şəkildə qarışdırılır. Qarışıq səthdə
mala və ya çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur. Tətbiq bir
və ya iki təbəqədə hazırlanır. ISONEM
MANYETİK SIVA təxminən 1 mm qalınlığında bir
mala ilə çəkilir və ölçülür və cilalanır. Bu proseslər
edildikdən sonra ISONEM WRITE & ERASE
VARNISH və ya hər hansı bir daxili boya tətbiq
oluna bilər. ISONEM MANYETİK SIVA -a hər
hansı bir boya tətbiq etməzdən əvvəl ən az 24 saat
gözləyin.

Maqnetik
Səth

A2 S1 d0
Yanğın Sinfi

İnsan və ətraf mühitin
sağlamlığına zərərli
kimyəvi maddələrdən
azaddır

Qoxusu yoxdur

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq
Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi

Üfüqi/Şaquli
Quru səth
Mala / Püskürtmə
X
X
Tək Qat Suvaq

Məhsulun İstifadə Miqdarı

1 - 2 kq/m

Qatlar Arasında Gözləmə

4 – 24 saat

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Toxunma Vaxtı

1 Saat

X

X

X

X

Tam Qurutma

3 Gün

X

X

X

X

DƏMİR & POLAD

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI SOUND PAINT
· Əyləncə məkanları, kino və teatr salonlarında,
· Nəqliyyat vasitələrində və yaxtalarda, hərbi
obyektlərdə, atəş zonalarında

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Mənzil, xəstəxana və otel, məktəb
və bağçalarda,
· Mühərrik və maşın otaqlarında,

Tətbiq üsulu ISONEM ANTI SOUND PAINT rulon,
fırça və ya sprey ilə asanlıqla tətbiq olunur.
İstifadədən əvvəl onun qablaşdırması açılmalı və
homojen bir şəkildə qarışdırılmalıdır. Sonra 1 - 2 mm
m² kimi təbəqələrdə tətbiq olunur, 4 saat ara verilir.
Nümunələrin istəmədiyi daxili divar tətbiqlərində
epoksi rulonla tətbiq etməyi məsləhət görürük.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib : Su əsaslı elastomerik qatran
əsaslı, tək komponentli
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 0,80 ± 0,10
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 12500 - 13500
· Bərk Məzmun (Çəki % ilə) : 53 ± 2

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiqdə nəzərə alınacaq məqamlar
Tətbiq ediləcək səth təmiz,Kir, yağ
və palçıqdan azad olmalıdır.
Nümunənin arzuolunmaz olduğu
daxili divar tətbiqlərində epoksi
rulonla tətbiq olunmağı tövsiyə edir.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən
ISONEM UNIVERSAL ASTAR və
ya ISONEM ANTIRUST ASTAR
istifadə edilməlidir.

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Səs İzolyasiya Boyası, səsin qarşısını alma və
azaltmaq üçün akustik boya olan ISONEM ANTI
SOUND PAINT, səsi ən yaxşı şəkildə udmaq və
təcrid etmək üçün hazırlanmışdır. 1000Hz görə dBdə 1/3 oktava tezlik diapazonunda TS 140-4
Standartına əsasən edilən ölçmə və analiz
nəticələrində tətbiq olunan boyamız;
· 1 mm qalınlığında tətbiq edildikdə 2.51 dB,
· 2 mm qalınlığında tətbiq edildikdə 4.85 dB-ə qədər
səsin azaldılması və udulduğu Türkak tərəfindən
akkreditə olunmuş laboratoriyalar tərəfindən
sənədləşdirilmişdir. Su əsaslı və tək bir komponent
olan ISONEM Anti Sound Paint, istədiyiniz
rənglərdə istehsal edilə bilər. Səs izolyasiyasına
əlavə olaraq, gec tutulma və yanmazlıq xüsusiyyəti
sayəsində yanğına davamlıdır. Su əsaslı, akril
emulsiya əsaslı, tək tərkiblidir. Səs izolyasiyası və
səs-küy tələb olunmayan bütün yerlərdə daxili və
xarici səs izolyasiya boyası kimi istifadə olunur.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq etməzdən əvvəl səthlər təmiz,
yağ, kir, palçıq və qalxan hissəciklər kimi
maddələrdən təmizlənməlidir. Səthə uyğun astar
seçimi aşağıdakı cədvələ əsasən aparılır. ISONEM
UNIVERSAL ASTAR (1:7 - 1 nisbətində su ilə
seyreltilir), izolyasiya və boya astarı 100 - 200 q / m²
istehlakı ilə bir qaba tətbiq olunmalıdır. Bundan
sonra astar 4 saat qurudulur.

RƏNG : İstədiyiniz bütün rənglərdə istehsal edilə bilər.
QABLAŞMA : 18 L PP qab. 9 - 18 m² /1 qab.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Səs
İzolyasiyası

Sürətli
Quruyur

Gigiyenik, kanserogen
maddələrdən azaddır

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

MƏRMƏR, QRANİT

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

X

Quru səth

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

X

Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

Quru səth

X

Quru səth

Quru səth

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

XAM TAXTA

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

DƏMİR & POLAD
Birinci qat ilə eyni istiqamətdə

Astar İstifadəsi

ISONEM UNIVERSAL ASTAR(seyrəldilmiş )

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR(seyrəldilmiş)

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR(seyrəldilmiş))

ISONEM ANTIRUST ASTAR

Astar İstifadə Miqdarı

100 - 200 q / m ²

X

100 - 200 q / m ²

X

100 - 200 q / m ²

250 - 350 qr / m ²

Məhsulun İstifadəsi

4 Qat

4 Qat

X

4 Qat

Məhsulun İstifadə Miqdarı

1 L/m²(1mm qalınlığı üçün)
2 L/m²(2mm qalınlığı üçün)

X

Qatlar Arasında Gözləmə

4 Saat

X

4 Saat

X

4 Saat

Toxunma Vaxtı

2 Saat

X

2 Saat

X

2 Saat

2 Saat

Tam Qurutma

72Saat

X

72 Saat

X

72 Saat

72 Saat

X

1 L/m²(1mm qalınlığı üçün)
2 L/m²(2mm qalınlığı üçün)

X

1 L/m²(1mm qalınlığı üçün)
2 L/m²(2mm qalınlığı üçün)

4 Qat
1 L/m²(1mm qalınlığı üçün)
2 L/m²(2mm qalınlığı üçün)

4 Saat

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI RUST ASTAR
Qeyd etmək lazımdır ki, qabın divar və alt nöqtələri çox
yaxşı qarışdırılır və qarışıq homojendir.
Tətbiq üsulu: Qarışıq nisbətlərinə görə istifadəyə hazır
dəstlərdə istehsal olunur. Heç bir incəltmə tələb olunmur.
Hazırlanmış qarışıq 10-15 dəqiqə dincəldikdən sonra qısa
bir sərt kıl fırça, qısa saç diyircəkli və ya havasız bir sprey
ilə tətbiq olunur. İkinci təbəqə tətbiqi tələb olunduqda,
ikinci təbəqənin tətbiqi birinci qat səth quru olduqda
edilməlidir. Qatlar arasındakı gözləmə müddəti 5-24 saat
olmalıdır. Bu müddət keçibsə, üst örtük tətbiq olunmadan
əvvəl səthdə sərtləşmə aparılmalıdır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
Korroziya müqavimətinin tələb olunduğu bütün metal
səthlərdə antikorozif astar kimi istifadə üçün uygundur.
Beton konstruksiyaları korroziyadan qorumaq üçün də
istifadə olunur. Polad konstruksiyalar üçün Isonem
Antifire Paint Plus 120 dəqiqəlik yanğına davamlı boya
və Isonem termal boya PU dam və metal səth istilik
izolyasiyası boyama tətbiqlərindən əvvəl bir astar olaraq
istifadə olunur.
TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı:Tətbiq ediləcək səthlər yağ, kir, toz,
yapışqanlığı azaldacaq yerüstü tullantılar kimi hər cür
materialdan azad olmalıdır və tamamilə quru və təmiz
olmalıdır. Metal səthlər ən az Sa 2 ½ qumlu olmalıdır, bu
da ideal üsuldur və 6 saat ərzində Isonem Anti Rust
Astar ilə asandır. Astar sərt şəkildə qurudulduqdan sonra
(5-6 saatdan sonra) son qat tətbiq olunur. Tətbiqdən əvvəl
maddi temperaturun minimum + 15˚C olması lazım
olduğuna diqqət yetirilməlidir. Komponent A, müvafiq
qarışdırma ucu ilə aşağı sürətli qarışdırıcı ilə qarışdırılır və
B Hardener komponenti əlavə edərək qarışdırılır.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Sıxlıq A+B komp. (25°C, q/mL) : 1,50 ± 0,10
pH (25°C) : Tətbiq edilmir
Viskozite A+B komp. (25°C, mPa.s) : 500 - 2500
Qarışığın ömrü (Çəki % ilə) : 75± 2
Yanğın reaksiya sinfi : C fl S1
Toxunma vaxtı (20°C) : 5 – 6 saat
Qarışığın ömrü (20°C) : 2 – 3 saat

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

A və B komponentləri
qarışdırıldıqdan sonra (23 ° C) 2-3
saat ərzində istehlak edilməlidir.
Daha aşağı temperaturda
qarışığın ömrü uzanır və daha
yüksək temperaturda qarışığın
ömrü qısalır.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Antikorozif astar, bütün metal səthlərə birbaşa tətbiq
olunan və yüksək antikoroziv quruluşu sayəsində səthi
korroziyadan qoruyan bir epoksi qatran əsaslı antikorozif
astardır. Mükəmməl yapışma ilə yanaşı, tez quruyur və
istifadəsi asandır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Tətbiq istiliyi

Tətbiq səthi təmiz və kir, yağ və
palçıqdan təmiz olmalıdır.
Aşağıdakı cədvəldə göstərilən
ISONEM UNIVERSAL ASTAR və
ya ISONEM ANTIRUST ASTAR
istifadə edilməlidir.
Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Qarışığın ömrü 2 - 3 saat
(23°C)

C fl S1
Yanğın Sinfi

Kimyəvi
Müqavimət

Antikorozif

SƏRFİYYAT : 250 – 350 q/m² (2 qat tətbiq ilə)
RƏNG : Ağ rəng
QABLAŞMA : 5 kq set (A komponent 4,5 kq dəmir qutu,
B komponent 0,5 kq dəmir qutu)
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin mühitdə istilik və
yanğın mənbəyindən uzaq, orijinal paketində saxlayın.

Əla Yapışma

Mexaniki
Müqavimət

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Astar İstifadəsi

Məhsulun İstifadəsi

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD
Üfüqi / Şaquli

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Üfüqi / Şaquli
Quru səth

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

Astar İstifadə Miqdarı

MƏRMƏR, QRANİT

Astar tətbiqi

Quru səth
Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X
X
Astar tətbiqi

Məhsulun İstifadə Miqdarı

0,25 - 0,350 kq/m ²

X

X

X

X

0,25 - 0,350 kq/m ²

Qatlar Arasında Gözləmə

5 - 24 saat

X

X

X

X

5 - 24 saat

Toxunma Vaxtı

5 - 6 Saat

X

X

X

X

5 - 6 Saat

Tam Qurutma

7 Gün

X

X

X

X

7 Gün

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI FIRE PAINT PLUS

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Hər növ suvaqlı, rənglənmiş, rənglənməmiş daxili, xarici səthdə
· Beton, taxta və polad konstruksiyalar
· Dam, baca, yanğın pilləkənlərində
· Yanğının qorunması istənən bütün yerlərdə
· Məktəblərdə, bağçalarda, xəstəxanalarda, kino teatrlarda
· Alçıpan divarları və tavanları
· İstilik elektrik stansiyalarında və sənaye binalarında, fabriklərdə
· Hərbi obyektlərdə
TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: tətbiq olunmadan əvvəl səthlər təmiz və quru
olmalıdır. Yağ, kir, palçıq və qalxan hissəciklər kimi
maddələrdən təmizlənməlidir. Səthə uyğun astar seçimi
aşağıdakı cədvələ əsasən aparılır. ISONEM UNIVERSAL
ASTAR (su ilə 1: 7 - 1 hissə astar, 7 hissə su) nisbətində
seyreltilir və izolyasiya və boya astarı 100 - 200 q / m² istehlakı
ilə bir qaba tətbiq olunmalıdır. Bundan sonra astar 4 saat
qurudulur.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib : Su əsaslı, tək komponentli
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 10000 - 12000
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.15 ± 0,1
· Qatı tərkibi (%, Çəki ilə) : 64 ± 2
· Qatı tərkibi (%, Həcm ilə) : 55 ± 2
· Tətbiq olunan standart: TS EN 13501-2: 2016 Tikinti məhsulları
və bina elementləri - Yanğın təsnifatı - Hissə 2: TÜRKAK
(EFECTİS ERA AVRASYA Test və Sənədləşdirmə Inc) tərəfindən
təsdiq edilmiş yanğına qarşı müqavimət testlərindən
(havalandırma qurğuları istisna olmaqla) alınan məlumatlardan
istifadə edərək təsnifat. ). TS EN 13381-8: 2013-ə uyğun olaraq
struktur elementlərinin yanğına davamlılığına töhfənin
müəyyənləşdirilməsi üçün test metodu, bu standarta uyğun olaraq
20.05.2019 / EEA-19-063 tarixli yoxlama və sınaq hesabatlarının
nəticələrinə görə - Part 8: Çelik elementlərə tətbiq olunan reaktiv
qorunma. Metodla aparılan testlərdə yanğına davamlılıq sinifləri
əldə edildi: R15-R20-R30-R45-R60-R90-R120-R180.
EFECTIS ERA AVRASYA Test və Documentation Inc
şirkətinə müraciət etməklə; Əsas təbəqə boyası (şişkin
boya): ISONEM ANTIFIRE PAINT PUS TÜRKAK Akkreditə
olunmuş Test Hesabatına əsasən qiymətləndirmənin nəticələri,
13251-4-cü maddənin 6.1-də göstərilən EN 10025-1-də
göstərilən digər polad siniflərinə və burada verilmiş
məhdudiyyətlərə tətbiq edilə bilər. Qiymətləndirmənin nəticələri
uydurma hissələrə də tətbiq edilə bilər. Kəsmə faktorları EN
13381-8: 2013 standartına uyğun olaraq təyin olunmalıdır.
Bu qiymətləndirmənin nəticələri üç və ya dörd ətraf mühitin
qorunmasının aşağıdakı şərtlərinə tətbiq olunur.

Bölmə amili : 65 m < Am/V < 527 m
Qalınlıq : 1,5 mm<dp< 8,6 mm
Dizayn istiliyi : 300 °C < Qa < 750 °C
Bölmə forması : I, H kolon ve kirişler
QABLAŞMA : 18 kq PP qab. 7 m² /1 qab. (1 mm qalınlıq)
RƏNG : İstənilən rəngdə istehsal edilə bilər.
SƏRFİYYAT : 2,5 kq / m² / 1 mm qalınlıq üçün (səth/material
qalınlığı/istilənən yanğının gecikmə müqavimət müddətindən
asılı olaraq dəyişə bilər)
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu gündən 24 ay
müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz və kirdən,
yağdan və palçıqdan təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi tövsiyə olunan digər
ISONEM məhsulları, tətbiq
tətbiqindəki tətbiq səthindən asılı
İstifadəsi
olaraq, ISONEM UNIVERSAL
məsləhət görülən ASTAR və ya ISONEM ANTIRUST
Astar istifadə edilməlidir. ISONEM
ISONEM
ANTI-FIRE PAINT su və nəmə
məhsulları
məruz qalan səthlərdə üst örtük kimi
tətbiq olunmalıdır. uygulanmalıdır.
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Polad, taxta və beton konstruksiyalar üçün 120 dəqiqə
yanğına davamlı boya, binaların yanğından qorunması üçün
hazırlanmış, yanğına davamlı, genişlənərək yanğın
izolyasiyasını təmin edən qarışıq quruluşda su əsaslı boyadır.
Tətbiq olunan səthdə qurudaraq problemsiz bir təbəqə meydana
gətirir. Mükəmməl alov gecikdirmə xüsusiyyətinə malikdir,
yanğın zamanı kimyəvi cəhətdən reaksiya göstərir və səthdəki
temperaturun kritik dərəcələrə yüksəlməsinin qarşısını alır. Su
buxarı keçiricidir. Bu xüsusiyyət sayəsində tətbiq olunan səthin
nəfəs almasına mane olmur. Taxta beton, prefabrik və polad
konstruksiyalarda istifadə etmək çox rahatdır.

Tətbiq üsulu: Bir fırça, rulon və ya uyğun bir çiləyici ilə edilə
bilər. İstifadədən əvvəl homogen olana qədər qarışdırılmalıdır.
Astar tətbiqindən sonra, səth 4 saat interval ilə seyrəltilmədən iki
qaba hazırlanır və boya prosesi başa çatır. Açıq tətbiqlərdə,
suya və yüksək rütubətə məruz qalan qapalı tətbiqlərdə ISONEM
ANTIFIRE PAINT, fırça, rulon və ya uyğun bir çiləyici ilə 0,3-0,5
kq / m² istehlakı ilə qoruyucu örtük kimi tətbiq olunur.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Yanğın
Gecikdirici

Gigiyenik, kanserogen
maddələrdən azaddır

Sürətli
Quruyur

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

Quru səth

Quru səth

MEMBRAN

X

X

X

X

X

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)
100 - 200 q/m ²

X

X

ISONEM ANTI RUST ASTAR

X

X

4 Qat

X

X

4 Qat

1 - 1,5 kq/m²

X

X

2,5 kq/m² ( 1 mm )

Quru səth

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)
100 - 200 q/m ²
4 Qat
1 - 1,5 kq/m²

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)
100 - 200 q/m ²
4 Qat
1 - 1,5 kq/m²

DƏMİR & POLAD

KERAMİKA və EMAL

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlardaBir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda
Quru səth

250 - 350 q/m ²

4 Saat

4 Saat

4 Saat

X

X

4 Saat

Toxunma Vaxtı

2 Saat

2 Saat

2 Saat

X

X

2 Saat

Tam Qurutma

72 Saa t

72 Saat

X

X

72 Saat

Qatlar Arasında Gözləmə

72 Saat

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və
məsuliyyətimiz xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik
və nəqliyyat məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI FIRE PAINT

YANĞIN GECİKDİRİCİ SON QAT BOYA, yanğına qarşı gecikdirici,
yanmaz,tətbiq olunan səthdə quruyaraq problemsiz bir təbəqə
meydana gətirən üst qat yanğın boyasıdır. Alovla birbaşa əlaqədə
olan alov gecikdiricisidir. Yanğına davamlıdır. Su əsasındadır və
həlledicisi yoxdur. Elastikdir və hərəkətlərdən təsirlənmir. Asanlıqla
quru və ya bir az nəmli səthlərə tətbiq oluna bilər. Su keçirməyən
və su buxarı keçiricisidir. Bu xüsusiyyət sayəsində tətbiq olunan
səthin nəfəs almasına mane olmur. Xüsusi formulu sayəsində uzun
illər kir saxlamır. Taxta, beton, prefabrik və polad konstruksiyalarda
istifadə etmək çox rahatdır.

Bundan sonra astar 4 saat qurudulur. Yan tərəfdəki masadan asılı
olaraq, döşəmənin növündən asılı olaraq müvafiq miqdarda məhsul
istifadə edilməlidir.
Tətbiq üsulu: Bir fırça, rulon və ya uyğun bir çiləyici ilə edilə bilər.
İstifadədən əvvəl məhsul homojen bir şəkildə qarışdırılmalıdır,
4 saat fasilələrlə seyreltilmədən iki qaba tətbiq olunmalıdır.
SƏRFİYYAT : 0,3 - 0,5 kg/m² (tək qat tətbiq ilə)
0,6 - 1.0 kq/m² (iki qat tətbiq ilə)
RƏNG : İstədiyiniz bütün rənglərdə istehsal edilə bilər.
QABLAŞMA : 18 kq PP qab. 18 - 60 m²/ çömçə (tətbiqdən asılıdır)
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu gündən 24 ay
müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.

TSE TƏCRÜBƏSİ VƏ TƏKLİF MƏRKƏZİ EX LABARATUVARI MUAYENE
NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ; Yanğına qarşı sınaq nümunəsinin davranışı EN 13501-1
B (Avropa səviyyəsinə görə) test metodunda keçmişdir. TS EN ISO 11925-2
uyğun olaraq test nümunəsinin test üsulunda;
· Nümunələrdə alovlanma olmamışdır
· Alov sınağı dövründə 150 mm ölçmə xətti çatmadı
· Nümunələrə alışma: Olmadı
· Filtr kağızı: Yanmadı
· Yalnız test nümunəsində: Ərimə oldu
· Yanar alov uzun qola yayılması: Olmadı
· Ateşli parçacıklar veya damlacıklar f<10s ile f>10s: Olmadı
· Nümunədən tüstünün otağa yayılması: Olmadı

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkin : Su əsaslı, tək komponentli
· Fasilədə uzanma (%, 23°C) : 50
· pH (25°C) : 7.0 – 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 12000 15000
· Sıxlıq (25°C, g/mL) : 1.40 ± 0,1
· Bərk Məzmun (Çəki % ilə) : 76 ± 2

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Hər növ suvaqlı, rənglənmiş, rənglənməmiş daxili və xarici səthlərdə
· Beton, taxta və polad konstruksiyalar
· Damlarda, bacalarda, yanğın pilləkənlərində
· Yanğının qorunması istənən bütün yerlərdə
· Məktəblərdə, bağçalarda, xəstəxanalarda, kino teatrlarda
TSE TEST NƏTİCƏLƏRİNİN XÜSUSİ
· Alçıpan divarları və tavanları
· Orta FIGRA dəyəri (W / s): 17.24
· İstilik elektrik stansiyalarında və sənaye binalarında, fabriklərdə
· Orta THR600s (MJ): 0.93
· Hərbi obyektlərdə

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

· Orta SMORA dəyəri (m / s): 10.58
· Orta TSP600s (m): 51.86
· LFS <kənarına (mm): YOX
· Yanan damlacıqlar / hissəciklər ≤10s: YOX
· Yanan damlacıqlar / hissəciklər> 10 s: YOX
NƏTİCƏ: ISONEM ANTI FIRE PAINT '' yanmaz davamlı boya '' TS EN İSO
11925-2 nümunəsində 02.2012 / 139921 tarixində 02 Yanvar / 139921
tarixində 'yanmaz davamlı boya' TS EN 13501-1 / YANVAR 2010 Cədvəl B
S1 d0 sinif meyarlarına uyğundur.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

İSTİFADƏ QAYDASI
Səth hazırlığı: ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS tətbiq olunan
səthdə qoruyucu örtük kimi istifadə olunur. ISONEM ANTIFIRE
PAINT üst örtük tətbiq etmək üçün 0.3 - 0.5 kq / m² istehlakı ilə tək
qat kimi tətbiq olunur. Bundan başqa, alov gecikdirici kimi istifadə
etmək istənirsə, səthlər təmiz olmalıdır, yağ, kir, palçıq və s.
Təmizlənməlidir, qalxan hissəcikləri təmizlənməlidir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Tətbiq səthi təmiz və kirdən, yağdan
və palçıqdan təmiz olmalıdır.

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən
ISONEM UNIVERSAL ASTAR və ya
ISONEM ANTI RUST Astar istifadə
edilməlidir. Ən yaxşı performans üçün,
üst örtük kimi ISONEM ANTI FIRE
PAINT PLUS tətbiq edin.
Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Yanğın
Gecikdirici

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Gigiyenik, kanserogen
maddələrdən azaddır

Sürətli
Quruyur

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı
Qatlar Arasında Gözləmə

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

X

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

X

Quru səth

X

Quru səth

X

Rulo(sentetik epoksi),fırça,uygun sprey

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)
100 - 200 q/m ²
2 Qat
0,6 - 1,0 kq/m ² (iki qat)
4 Saat

Toxunma Vaxtı

1 Saat

Tam Qurutma

72 Saat

X
X
X
X
X
X

Rulo(sentetik epoksi),fırça,uygun sprey

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)
100 - 200 q/m ²
2 Qat
0,6 - 1,0 kq/m ² (iki qat)
4 Saat

X

1 Saat

X

72 Saat

X

MEMBRAN
Quru səth
Rulo(sentetik epoksi),fırça,uygun sprey

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)
100 - 200 q/m ²

X

2 Qat

X

X

DƏMİR & POLAD

Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda Bir-birinə perpendikulyar olan qatlarda

0,6 - 1,0 kq/m ² (iki qat)

Quru / Az Nəmli səth
Rulo(sentetik epoksi),fırça,uygun sprey

ISONEM ANTI RUST ASTAR
250 - 350 qr/m ²
Tək Qat
0,3 - 0,5 kq/m ² (tək qat)

X

4 Saat

X

1 Saat

1 Saat

X

72 Saat

72 Saat

4 Saat

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI FIRE WOOD VARNISH

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səthlər hər cür yağ, kir, toz və
səth tullantılarından təmizlənməlidir və tamamilə quru və təmiz
olmalıdır.
Qarışığın hazırlanması: ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH
qarışdırma nisbətinə uyğun olaraq istifadə üçün hazır dəstlərdə
verilir. Qarışıq qarışığın ömrünü nəzərə alaraq tətbiq oluna
biləcək qədər hazırlanmalıdır. Qarışdırmağa başlamazdan əvvəl,
materialın temperaturunun +15 ilə + 25 ° C arasında olduğundan
əmin olun. Komponent A, hava ilə sürüşmədən 3 - 4 dəqiqə
ərzində 300 - 400 aylıq bir mexaniki qarışdırıcı ilə yaxşıca
qarışdırılmalıdır. Sonra, bütün B komponenti A komponentinə
tökülməlidir və B komponentinin içərisində heç bir material
olmadığından əmin olun. A və B komponentləri homojen bir
qarışıq alınana qədər ən azı 3 dəqiqə qarışdırılmalı və
hazırlanmış qarışıq 40 - 45 dəqiqə ərzində istehlak edilməlidir.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Xam ağac səthləri, taxta qapılar,
· Daxili mebel,
· Tarixi abidələr, bitmiş ağac tikililəri,
· Otellər, teatrlar, əyləncə məkanları, gəmilər, kompüter otaqları
və digər ictimai obyektlər.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ/ ÜSTÜNLÜKLƏR
· Su əsaslı və ekoloji cəhətdən təmizdir.
· Alovun taxta səthində hərəkət etməsinə mane olur.
· Ən üstün yanğın gecikdirici performansı ilə taxtanın dərhal
alovlanmasının qarşısını alır.
· Yanğının tempini yavaşlatır.
· Zəhərli buxar yaymır.
· İnsanların toplaşdığı qapalı və riskli yerlərdə yanğından əlavə
təhlükəsizlik təmin edir.
· İstifadəsi asandır, sprey / fırça / rulonla tətbiq oluna bilər.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Məhsulun quruluşu: İki komponentli, su əsaslı
Rəng: Şəffaf
Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.45 qr/ml ± 0,10
Viskozite (25°C, mPa.s) : 1500 – 2500
Toz Quruma Müddəti (25°C) : 18 – 24 saat
Sərt Quruma Müddəti (25°C) : 3 gün

Tam Quruma Müddəti (25°C): 7 gün
Qarışımın ömrü: Temperatur müddəti +23 °C ~30 dəqiqə
Qarışdırma nisbəti: 2/1 (çəkisi ilə)
SƏRFİYYAT: Səthdən asılı olaraq, təxminən 0.300 - 0.500 kq /
m² (2 qat tətbiq) min. 3 - 5 m² / dəst
QABLAŞMA : 1.5 kq dəst - A Komponent, 1 kq + B Komponent,
0,5 kq (sərtləşdirən)
SAXLAMA MÜDDƏTİ: Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlandığı təqdirdə istehsal tarixindən 24 ay
ərzində uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
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Tətbiq səthi təmiz və kirdən, yağdan
və palçıqdan təmiz olmalıdır.
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YANĞIN GECİKDİRİCİ TAXTA LAKI, yanğına davamlı bu
məhsul suya əsaslanan və qıcqırdılmış, içərisindəki taxta
səthlərin yanğından qorunması üçün istifadə olunan şəffaf nazik
film örtükdür. Açıq tətbiqlərdə, Antifire Taxta Lak tətbiq olunan
səthlər ISONEM LIQUID GLASS maye şüşə tətbiqi ilə su və
nəmdən qorunmalıdır. Şəffaf quruluşu sayəsində tətbiq
edildikdə, səthin rəngini dəyişdirmədən yüksək yanğına qarşı
gecikdirici bir performans ilə səthə çevrilir.Əgər fərqli bir rəng
görünüşü istənirsə, tətbiq etməzdən əvvəl səthə rəngləndirici də
tətbiq oluna bilər. Ekoloji cəhətdən təmiz, VOC və həlledicisizdir
və tətbiq etmək çox asandır.

Tətbiq üsulu: ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH,
istədiyiniz qalınlığı əldə etmək üçün bir fırça, rulon və ya sprey
köməyi ilə tətbiq olunmalı, 2 və ya 3 qatda tətbiq olunmalı və
hər qat üçün 18 - 24 saat gözləmək lazımdır. ISONEM Antifire
Taxta Vernikdə su və nəmə davamlılıq yoxdur. Bu səbəblə,
məhsulun qurudulması açıq tətbiqlərdə tamamlandıqdan sonra,
ertəsi gün 2 qatda solvent əsaslı ISONEM maye şüşəsini üst
örtük kimi tətbiq etmək və paltolar arasında ən azı 4 saat
gözləmək lazımdır.
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Şəffafdır. Təbii rəng və
toxuma korlamaz

Zəmin
Səthi
KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 Qat

X

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

X

X

0,300 - 0,500 kq/m ²

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

X

X

18 - 24 Saat

X

X

X

Toxunma Vaxtı

X

X

18 - 24 Saat

X

X

X

Tam Qurutma

X

X

X

X

X

BETON

MƏRMƏR, QRANİT

Tətbiq Qaydaları

X

X

Səth Nəmliyi

X

X

Tövsiyyə olunan avadanlıq

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

Məhsulun İstifadəsi

XAM TAXTA
Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth
Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

7 Gün

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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THERMAL PAINT

XÜSUSİYYƏTLƏR
• Parlaq istiliyi qızdırmır.
• Enerji qənaətini 40%-ə qədər təmin edir.
• Daxili və xarici səthlərə tətbiq edilə bilər.
• Əmək xərcləri azdır və tətbiq etmək asandır.
• Divarda nəm və kifin yaranmasının qarşısını alır.
• Ayrıca su və səs izolyasiya xüsusiyyətinə malikdir.
• Çirk tutmaz, asan təmizlənir.
• Gec alovlanma və yanmazlıq xüsusiyyətinə malikdir.

RƏNG: Ağ və ya istədiyiniz rənglərdə istehsal olunur.
SƏRFİYYAT : Xarici tətbiqlərdə; 1 L / m² (minimum 1 mm
qalınlığı) Daxili tətbiqlərdə; maksimum 300 ml / m2
QABLAŞMA : 5 L, 10 L ve 18 L PP qablarda.
10 L: 7 - 10 m²/qab, 18 L: 12 - 18 m²/qab.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu gündən 24 ay
müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə saxlayın.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Sertifikat: TSE K 127 TERMAL PAINTS
Dərəcəsi: Soyuq iqlim boyası
Parlaqlıq : Xeyr (dəyər tələb olunmur)
Yaşlanmaya qarşı müqavimət (mkm): SİNİF II
Örtmə gücü (m²/L) : SİNİF I
Quru film qalınlığı: SİNİF E
Dənəcik ölçüsü: SİNİF S

Su buxarının keçiriciliyi (m) : SINIF II
Su ötürmə sürəti (kq / m².h0'5): SİNİF W3
Çat örtüyü xüsusiyyəti (mkm): Heç bir dəyər tələb olunmur,
CLASS A0 Karbon dioksidin keçiriciliyi (g / m².d): Heç bir dəyər tələb olunmur
CLASS C0 Səthin istilik ötürmə dəyəri: min. 0.80
Günəş işığının udma dəyəri (α): 0.820, dəq. 0.80
Termal boya səthinə müqavimət (RS): 0.0495 ± 1.5%
İstilik keçiriciliyi əmsalı (W/mK): 0.023, λ <0.060
Zərbə müqaviməti: çatlamır, yırtılmır
Sıxlıq (25° C, q/ml): 0.85±0.10
pH (25°C) : 7.0 – 9.0
Viskozite (25°C, mPa.s) : 12500 – 13500

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Daha az və ya az istehlak
təsirsizliyə, yan təsirlərə səbəb ola
bilər.

Tətbiq ediləcək səth təmiz olmalıdır,
kirdən, yağdan, palçıqdan və s. Tətbiq
olunan səth nəfəs almalı olmalıdır və
boyalı səthə tətbiq olunarsa, mövcud
boyanız bu xüsusiyyətə sahib
olmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

İstilik İzolyasiya Boyası, elastomerik qatran əsaslı, xüsusi
vakuum mikro kürəciklər, buxar keçiriciliyi, su əsaslı, aşağı istilik
keçiriciliyi, yüksək günəş işığı və yüksək səthi istilik ötürmə
dəyərlərinin olması elmi cəhətdən sübut olunmuşdur və həm
içəridə, həm də xaricdə istilik və su yalıtımı təmin edir. xüsusi bir
izolyasiya boyasıdır. Binalardakı istilik və soyutma enerjisi
xərclərinin qatından asılı olaraq 40% -ə qədər enerji qənaətini
təmin edir. Xüsusi vakumlu mikro kürəcik qatqılı ISONEM
THERMAL PAINT daxili divar boyası bir reflektor kimi istifadə
edildikdə içəridə parlaq istiliyi əks etdirir və xarici tərəfdə istifadə
edildikdə isə xaricdən gələn parlaq istiliyi əks etdirir.Damlarda
istifadə edildikdə keramika ilə gücləndirilmiş formulu sayəsində,
min. 80% əks etdirir. Isonem Thermal Paint tətbiq olunan film
heç vaxt səthdən su keçirməsə də, binanın içindəki nəm
buxarlanır və quruluşdan uzaqlaşır.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Boyanacaq səthlər kir, yağ, pas, yağ, boş hissələr və
digər xarici materiallardan azad olmalıdır. Səthə uyğun astar seçimi
aşağıdakı cədvələ əsasən aparılır. ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(su ilə 1: 7 - 1 hissə astar, 7 hissə su) nisbətində seyreltilir və
izolyasiya və boya astarı 100 - 200 q / m² istehlakı ilə bir qaba tətbiq
olunmalıdır. Bundan sonra astar 4 saat qurudulur.
Tətbiq üsulu: ISONEM THERMAL PAINT istifadə etməzdən əvvəl
hərtərəfli qarışdırılmalıdır. Xarici tətbiqlərdə məhsulu seyreltmədən
istədiyi kimi 2 -3 qat qat və ya fırça ilə tətbiq oluna bilər. Daxili
tətbiqlərdə, rəng və əhatə dairəsindən asılı olaraq 1 və ya 2
təbəqədə tətbiq olunmalıdır. Dam tətbiqlərində 2-3 qat tətbiq etmək
tövsiyə olunur. Hər təbəqəni əvvəlki zəminə dik olaraq rəngləmək
tövsiyə olunur. Tətbiq qurutma proseslərini nəzərə alaraq edilə
bilər. . Birinci örtük quruduqdan sonra ikinci və üçüncü qat tətbiq
olunmalıdır. İki örtük arasında 4 saat gözləyin.

Elastiklik

Gigiyenik
Kanserogen
Maddələr
Ehtiva Etmir

40%-ə qədər
istilik
izolyasiyası

Səs
İzolyasiyası

Kif və Nəmin
qarşısını
almağa
kömək edir

Tətbiq səthindən asılı olaraq primer
tətbiqində ISONEM UNIVERSAL
ASTAR və ya ISONEM ANTIRUST
ASTAR istifadə edilməlidir.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

100%
Su
İzolyasiyası

B S1 d0
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Tərləmə
Rəng qrafiki Ultrabənövşəyi
qarşısını ilə seçilə bilər Müqavimət
almağa
kömək edir

Zəmin
Səthi

BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi

Üfüqi/Şaquli
Quru səth

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey
ISONEM UNIVERSAL ASTAR
Astar İstifadəsi
(seyrəldilmiş)
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı
Qatlar Arasında Gözləmə

100 - 200 q / m ²
1 - 2 qat ( Daxili )
2 - 3 qat ( Xarici )
2 - 3 qat ( Dam )
1 L/m² (1mm qalınlıq üçün)
2 L/m² (2mm qalınlıq üçün)

MƏRMƏR, QRANİT
X
X
X
X
X
X
X

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Üfüqi/Şaquli
Quru səth

X

Üfüqi/Şaquli
Quru səth

Üfüqi/Şaquli
Quru səth

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyrəldilmiş)

100 - 200 q / m ²
1 - 2 qat ( Daxili )
2 - 3 qat ( Xarici )
2 - 3 qat ( Dam )
1 L/ m² (1mm qalınlıq üçün)
2 L/ m² (2mm qalınlıq üçün)

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

ISONEM UNIVERSAL ASTAR
(seyreltilmiş)

X

100 - 200 q / m ²

X
X

4 Saat

X

1 - 2 qat ( Daxili )
2 - 3 qat ( Xarici )
2 - 3 qat ( Dam )
1 L/ m² (1mm qalınlıq üçün)
2 L/ m² (2mm qalınlıq üçün)

ISONEM ANTI RUST ASTAR
250 - 350 q / m ²
1 - 2 qat ( Daxili )
2 - 3 qat ( Xarici )
2 - 3 qat ( Dam )
1 L/ m² (1mm qalınlıq üçün)
2 L/ m² (2mm qalınlıq üçün)

4 Saat

X

Toxunma Vaxtı

2 Saat

X

2 Saat

X

2 Saat

2 Saat

Tam Qurutma

72 Saat

X

72 Saat

X

72 Saat

72 Saat

4 Saat

4 Saat

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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THERMAL PAINT PU

XÜSUSİYYƏTLƏR
•Parlaq istilik istiləşmir, 40%-ə qədər enerji qənaətini təmin edir.
•Daxili və xarici səthlərə tətbiq edilə bilər.
•Əmək xərcləri aşağı, tətbiq etmək asan və qısadır.
•Kirdən təmizləmək asandır.
•Gec alovlanma və yanmazlıq xüsusiyyətinə malikdir.
TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Boyanacaq səthlər kir, yağ, pas, yağ, boş hissələr və
digər xarici materiallardan azad olmalıdır. Səthi ISONEM ANTI
RUST ASTAR istifadə edərək astarlanmalı və 5-6 saat
qurudulmalıdır.
Qarışığın hazırlanması: A komponent istifadə etməzdən əvvəl
hərtərəfli qarışdırılmalı, sonra sərtləşdirici (B Komponent) əlavə
edərək homogen qarışıq əlavə edildikdən sonra astarlanmış səthə
tətbiq olunmalıdır.
Tətbiq üsulu: 3 tam örtük məhsulu inceltmədən rulon, fırça və ya
sprey ilə tətbiq olunmalıdır. Birinci qat quruduqdan sonra 2-ci və 3cü örtüklər tətbiq olunmalıdır. Tətbiqin iki təbəqəsi arasında
minimum 4 saat gözləmək lazımdır.

Zəmin
Səthi

BETON

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Daha az və ya az israf
səmərəsizliyə və yan təsirlərə
səbəb ola bilər.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Elastiklik

Gigiyenik
Kanserogen
Maddələr
Ehtiva Etmir

Tətbiq istiliyi

Kif və Nəmin
qarşısını
almağa
kömək edir

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

X

X

X

X

Səth Nəmliyi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

Məhsulun İstifadəsi

X

X

X

X

X

2 - 3 Qat

X

X

X

X

X

1 kq/m² ( 3 qat )

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

B S1 d0

DƏMİR & POLAD
Birinci qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth
Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM ANTIRUST ASTAR
250 - 350 q / m ²

Qatlar Arasında Gözləmə

X

X

X

X

X

4 Saat

Toxunma Vaxtı

X

X

X

X

X

4 Saat

X

X

X

X

X

72 Saat

Tam Qurutma

tətbiq səthindən asılı olaraq
aşağıdakı cədvəldə ISONEM
ANTIRUST ASTAR istifadə
edilməlidir.

Tərləmə
Rəng qrafiki Ultrabənövşəyi
qarşısını ilə seçilə bilər Müqavimət
almağa
kömək edir

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

Tətbiq səthi təmiz, kir, yağ və palçıq
kimi maddələrdən təmiz olmalıdır.

100%
Səs
40%-ə qədər
Su
İzolyasiyası
istilik
izolyasiyası İzolyasiyası

Tətbiq Qaydaları
Tövsiyyə olunan avadanlıq

MƏRMƏR, QRANİT

RƏNG : ISONEM rəng cədvəlində bütün rənglərdə istehsal olunur.
SƏRFİYYAT : 1 kq/m² (tətbiq müvəffəqiyyəti üçün ən azı 1 mm qalınlığı/
kq/m² olmalıdır) 4,5 m²/dəst
QABLAŞMA: A Komponent: 4 kq, B Komponent: 0,5 kq, cəmi 4,5
SAXLAMA MÜDDƏTİ : İstehsal tarixindən etibarən 24 ay ərzində orijinal,
açılmamış və zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılır.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin bir yerdə istilik və yanğından uzaq
olun, qablaşdırma örtükləri möhkəm bağlansın.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Dam və Polad səth istilik izolyasiya boyası, bu elastomerik rezin
əsaslı, xüsusi vakuum mikrosferləri, buxar keçirici, su əsaslı, aşağı
istilik keçiriciliyi, yüksək günəş işığı və yüksək yerüstü istilik ötürmə
dəyərləri, daxili və xarici divarlarda elmi və suya davamlılığa malik
olan xüsusi bir boyadır. Xüsusi bir örtük təmin edir. İstilik və soyutma
enerji xərclərində tətbiq əmsalından asılı olaraq 40%-ə qədər enerji
qənaətini təmin edir. Metal dam, tank, qazan və boru səthlərinə istilik
qorunması təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Bu xüsusiyyət
sayəsində enerji itkisini azaltmaqla səmərəliliyi artırmağa kömək edir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
• Sıxlıq (25°C, q/mL) : 0.75 ± 0.10
• pH (25°C) : Tətbiq edilmir
• Viskozite (25°C, mPa.s) : 3000 - 5000
• Bərk Məzmun (Çəki % ilə) :
• Termal boya səthinə müqavimət (RS) : 0.0495 ± % 1,5
• İstilik keçiriciliyi əmsalı (W/mK) : 0,0233
• Solvent: Üzvi həlledici
• Flash Point (°C) : > 21
• Qarışıqların ömrü (20°C, dəq.) : 40 - 60
Test məlumatları
Nümunə qalınlığı (Panel + Termal Boya - PU quru film): 0.0128 M
Ölçülər: 0.302 x0302M
Hava istiliyi: 25.25 ° C
Üzlüklü səthlərin temperaturu: 18.06 ° C
Soyuq səthin temperaturu: 13.53 ° C
İstilik cərəyanının sıxlığı: 71,14 W / mT²
Panel Temperatur Düşüşü/Hava Səthi: 11.72K
Hava səthi qatının içərisindəki temperaturun düşməsi: 7.19 K
Panelin içərisində temperatur düşməsi: 4.53 K
Panelin və hava qatının istiliyədavamlılığı: 0,1635 m²K / w
Hava səthi qatının istilik müqaviməti: 0,1005 m²
Panel/örtükün istilik müqaviməti: 0.063 m² K / w
Test vaxtı: 84 saat
Ətraf mühitin temperaturu: 23 ° C
Temperatur sensorlar: Temperatur termocüt tipli zondlardan istifadə
edilərək ölçüldü. Bundan əlavə, ərazidəki bölmə arasında yerləşdirilmiş
infraqırmızı işıq istifadə edilmişdir.
Metod və kondisioner istiliyi: 2 nümunə hazırlanaraq 7 gün
müddətinə buraxıldı.
Ölçülmüş xüsusiyyətlərdəki səhvlər: 3% -ə qədər səhvlər nəzərə
alındı və test iki dəfə aparıldı.
İstilik Enerjisinə qənaət Nəticəsi: Keramik muncuq olmadan boş
örtükdə Isonem nümunəsi ilə örtülmüş 9,5 mm nominal qalınlığındakı
gips taxtasının istilik müqavimətində artım bir örtük tətbiqində 20,2%
təşkil edir.

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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MS 82

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Nəm divarlarda, boyalı və ya boyanmamış nəm divarlarda,
· Subasmalarda, daxili və xarici divarlarda,
· Zirzəmi divarlarında,
· Gips, beton, qarmaq kimi səthlərdə və mərtəbələrdə,
· Tunellərdə, binaların şimal fasadlarında,
· Rütubət və nəm problemində.

· TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib: Termoplastik qatran əsaslı, solvent əsaslı komponent
· Rəng : Beyaz
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 2000 - 4000
· Bərk məzmun (Çəkisi % ilə) : 70 ± 2
· Quruma müddəti: 24 saat
· Su təzyiqinə müqavimət (0,28 kq/cm) : 4psi

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz, kir, yağ və
palçıq kimi maddələrdən təmiz
olmalıdır.

İstifadəsi
məsləhət görülən X
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

NƏM BOYASI, binaların daxili və xarici divarlarında təbiət
şəraitindən yaranan nəm və nəm problemlərini aradan
qaldırmaq üçün xüsusi kimyəvi maddələr və polimerlərlə
dəyişdirilərək istehsal edilən çox güclü sintetik izolyasiya
boyasıdır. Hər növ nəm və ya quru divarlara, boyalı və
boyanmamış səthlərə tətbiq oluna bilər. Mükəmməl qələvi və
nəmə davamlılığı sayəsində divarlarda nəm və nəm əmələ
gəlməsinin qarşısını alır və əgər varsa onları aradan qaldırır.
Hər cür səthə çox güclü yapışır, şişmir və kimyəvi maddələrə
qarşı yaxşı bir müqavimət göstərir. UB və yağış, su, duzdan
təsirlənmir. Daxili və xarici divarlarda, binaların alt hissələrində,
zirzəmilərdə, qarajlarda və ya zirzəmilərdə, şimala baxan daxili
divarlarda və çox rütubət və nəmlik olan ərazilərdə istifadə
olunur. İstifadə olunan səthdə əla nəmə müqavimət göstərən
film təbəqələrini meydana gətirir. Boya və ya divar nəm olsa da,
səthə çox möhkəm yapışır. Duzlu su və duz qusma ilə
təsirlənmir. Bu xüsusiyyətə görə, binaların alt qatlarında boya
qarışıq problemini həll etmək üçün də istifadə olunur. ISONEM
MS 82 tətbiqetmənin divarına nüfuz edir və xüsusi kimyəvi
maddələr sayəsində içindəki nəmi qurudur. ISONEM MS 82
nəm boyası tətbiq olunan səthə yan təsir göstərmir.

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: ISONEM MS 82 nəm boyası istifadə üçün
hazırdır, astar tələb olunmur. Tətbiq etmədən əvvəl səthlərdə
qaralma formalar təmizlənməlidir. Tətbiq səthi nəm, nəm və ya
quru ola bilər. Hər növ boyalı və boyanmamış səthlərə tətbiq
oluna bilər. Boyalı səthlərdə yalnız şişmiş hissələr varsa,
müalicə ediləcək səthlər təmizlənməlidir və müvafiq təmir
harçından istifadə etməklə möhkəm bir səth əldə edilməlidir.
Tətbiq üsulu: ISONEM MS 82 qapağını orijinal paketində açın
və 3 dəqiqə yaxşı qarışdırın. Qarışdırma prosesi başa çatdıqdan
sonra məhsulu seyreltmədən mövcud səthə bir fırça, uyğun
çiləyici və ya xüsusilə sintetik epoksi rulonla tətbiq etmək tövsiyə
olunur. Bir qat tətbiq olunmalı və 24 saat gözlədikdən sonra
ikinci bir qat tətbiq olunmalıdır. Tətbiq sahələrinin
havalandırılması yaxşı aparılmalı və tətbiq zamanı maska,
əlcəklər və qoruyucu eynəklərdən istifadə edilməlidir.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

Tərləmə qarşısını
almağa kömək edir

B fl S1
Yanğın sinfi

Ultrabənövşəyi
Müqavimət

Kif və Nəmin
qarşısını
almağa
kömək edir

SƏRFİYYAT : 500 - 600 q/m² (2 qat tətbiq ilə).
1 kq: 1,5 - 2 m² / 1 qalay qutusu. 5 kq: 8 - 10 m² / 1 qalay qutusu
QABLAŞMA: 1 kq və 5 kq qalay qutusu
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və zədələnməmiş
qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal olunduğu gündən 24 ay
müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin bir yerdə istilik və
yanğından uzaq olun, qablaşdırma örtükləri möhkəm bağlansın.

Zəmin
Səthi

Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

BETON

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

Üfüqi / Şaquli

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Quru / Nəm səth
Rulon,fırça,uyğun sprey

Astar İstifadəsi

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

2 Qat

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

500 - 600 q / m ²

X

Qatlar Arasında Gözləmə

1 Gün

X

Toxunma Vaxtı

24 Saat

X

Tam Qurutma

72 Saat

X

Məhsulun İstifadəsi

X

X
X
X
X
X
X
X

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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POOL

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Tərkib: Poliuretan qatran əsaslı, solvent əsaslı, iki
komponent.
· Flash nöqtəsi: >21°C
· Qatı tərkibi (%): 67 ± 2
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1,25 ± 0,1 qr/ml
SƏRFİYYAT : Səthdən asılı olaraq təxminən 1kq / m² (2
qat tətbiq) 4,5 - 5m² / 1 Dəst.
RƏNG: Mavi. Digər rəng tələbatları üçün şirkətimizə
müraciət edə bilərsiniz.
QABLAŞMA : 4,5 kq dəst (A Komponent: 4 kq (Boya) + B
komponenti: 0.5 kq (sərtləşdirə bilər)
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlandığı təqdirdə tarix. Ən çox 24 ay istifadə üçün uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Sərin və quru yerdə, istilik və
atəşdən uzaq, möhkəm bağlanmış qablaşdırma örtükləri
olan yerdə saxlayın.

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiq səthi təmiz və kirdən, yağdan
və palçıqdan təmiz olmalıdır. ISONEM
EP PRİMER astar tətbiqi ediləcəksə,
tətbiq olunduqdan sonra 1 gün
gözləmək lazımdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq edildikdən sonra hovuz su ilə
doldurulmadan 10 gün ərzində
müalicə üçün qalır.

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən
İstifadəsi
məsləhət görülən ISONEM EP PRIMER və ya
ISONEM ANTI RUST ASTAR
ISONEM
istifadə edilməlidir.
məhsulları
Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

Tətbiq istiliyi

Qarışığın ömrü 5 - 6 Saat

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Poliuretan əsaslı, iki komponentli hovuz boyası; Bu
ikiqat komponentli, mavi rəngli poliuretan qatran əsaslı
hovuz boyasıdır. Su və su təzyiqindən təsirlənmir.
ISONEM POOL çox uyğun məhsuldur, xüsusilə də yeni
hovuzlar və bəzək hovuzları keramika ilə istifadə
olunmayacaqsa. Tətbiq olunan səthdə homojen bir mavi
görünüş verir. Elastikdir, çatlamır, şişmir, qaldırmır. UB
şüaları və hovuz kimyəvi maddələrindən təsirlənmir.
Qələvi və xlora qarşı olduqca davamlıdır. Rəngi zaman
keçdikcə soyulmur, suyun altında pisləşmir və aşınmır.
Daxili görünüşü olduqca asan və qənaətcildir.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Hovuzlarda, su çənlərində, su çənlərində,
· Metal çənlərdə və su anbarlarında,
· Bəzək hovuzlarında, gölməçələrdə, bəndlərdə, su
kanallarında
· Tətbiq və balans çənləri,
· Beton, gips və suvaq üzərində.
TƏTBİQ ÜSULU
Səth hazırlığı: Səth təmiz, quru və kir, yağ, örtük, səth
təmizləyici materiallar kimi xarici maddələrdən azad
olmalıdır. Səth təmiri boşluqdan hazırlanır - dəlikləri
ISONEM M03 Təmir Mortar ilə doldurur

ISONEM POOL tətbiqindən əvvəl, səthlər tətbiq səthinin
yanındakı cədvəldə göstərilən ISONEM EP PRIMER və ya
ISONEM ANTIRUST ASTAR ilə astarlanmalıdır. Qarışığın
hazırlanması: Qarışığı hazırlamazdan əvvəl A
komponentini mexaniki olaraq qarışdırın. B komponentini
A komponentinə əlavə etdikdən sonra, homojen bir qarışıq
alınana qədər 3-4 dəqiqə mexaniki qarışdırıcı ilə
qarışdırın. Tətbiq üsulu: Bir fırça, rulon və ya uyğun bir
çiləyici ilə tətbiq olunmalı və qurumağa buraxılmalıdır.
İkinci palto ilk palto qurudulduqdan sonra 24 saat ərzində
edilməlidir. Hazırlanmış qarışıq 5-6 saat ərzində istehlak
edilməlidir. Tətbiqdən sonra hovuz su ilə doldurulmadan
10 gün ərzində tam müalicə üçün buraxılmalıdır.

100%
Su İzolyasiya

B fl S1
Yanğın Sinfi
Ultrabənövşəyi
Müqavimət
Mexaniki
Müqavimət

Elastiklik

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları

İlk qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

MƏRMƏR, QRANİT
İlk qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

XAM TAXTA
X
X

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

İlk qat ilə eyni istiqamətdə

X

DƏMİR & POLAD
İlk qat ilə eyni istiqamətdə

X
X

Rulon,fırça,uyğun sprey
ISONEM ANTI RUST ASTAR

Quru səth

Rulon,fırça,uyğun sprey

Rulon,fırça,uyğun sprey

X

Quru səth
Rulon,fırça,uyğun sprey

Astar İstifadəsi

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM EP PRIMER

X

Astar İstifadə Miqdarı

0,25 - 0,4 kq / m ²

0,25 - 0,4 kq / m ²

X

0,25 - 0,4 kq / m ²

X

2 Qat

2 Qat

X

2 Qat

X

2 Qat

1 kq/m²

1 kq/m²

X

1 kq/m²

X

1 kq/m²

6 - 24 Saat

6 - 24 Saat

X

6 - 24 Saat

X

6 - 24 Saat

Toxunma Vaxtı

6 Saat

6 Saat

X

6 Saat

X

6 Saat

Tam Qurutma

10 Gün

10 Gün

X

10 Gün

X

10 Gün

Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı
Qatlar Arasında Gözləmə

0,25 - 0,35 kq/ m ²

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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UNIVERSAL ASTAR

AKRİLİK EMULSİYA ƏSASLI CƏMLƏŞDİRİLMİŞ
ASTAR, Suya əsaslanan, şəffaf daxili və xarici
səthlərdə istifadə üçün uyğun bir komponentli
universal bir astardır.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Səthə çox yaxşı nüfuz edir. Möhkəm bir zəmin
hazırlayaraq üst örtüyü səthə bağlayır, boya
istehlakını azaldır, plasterlərin su udmasını azaldır.
Bundan əlavə, su yalıtım materialları və divar çuvalı
tətbiqləri üçün yüksək yapışan bir astardır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Beton, qaz beton, gips, gips və bənzər xam divarları,
· Köhnə əhəng ağardılmış, emulsiya əsaslı köhnə daxili
və xarici boyalı səthlərdə istifadə olunur.
TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq etməzdən əvvəl şişmiş, boş
və zərərsiz görünüşlü səthlər qırılmış, yağ və kir
təmizlənməlidir. Səthdə duz tökülməsi davam
edərsə, bunun səbəbləri aradan qaldırılana qədər
tətbiq edilməməlidir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.00 ± 0.10
· pH (25°C) : 7.0 - 9.0
· Viskozite (25°C, mPa.s) : 8000 - 10000
· Bərk Məzmun (Çəkisi % ilə) : 50 ± 2
· Toxunma Müddəti (20° C) : 2 saat
· Tam Quruma Müddəti (20°C) : 72 saat
· Seyreltmə nisbəti: : 1 : 7 ( 1 hissəsi Universal
Astar : 7 Kısım Su )
SƏRFİYYAT : 100 - 200 g/m² (seyrəldilir, səthin
udma dərəcəsinə görə dəyişir).
QABLAŞMA : 1 kg Plastik Şüşə, 5 kq, 10 kq ve 15
kq PP QAB
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
olunduğu gündən 24 ay müddətinə uyğundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə
saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.
Çox küləkli və birbaşa günəş
işığı altında tətbiq edilməməlidir.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz və kirdən, yağdan
və palçıqdan təmiz olmalıdır. ISONEM
EP PRİMER astar tətbiqi ediləcəksə,
tətbiq olunduqdan sonra 1 gün
gözləmək lazımdır.

İstifadəsi
X
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

Tətbiq üsulu: ISONEM UNIVERSAL ASTAR
istifadə etməzdən əvvəl, homojen olana qədər
yaxşıca qarışdırılır və 7 qat həcmdə su ilə seyreltilir,
fırça, sprey və ya rulonla səthə çəkilir və tək bir qaba
tətbiq olunur.Boya və ya izolyasiya məhsulunun
tətbiqi minimum 4 saat qurudulmasını gözlədikdən
sonra başlamalıdır

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Əla
Yapışma

Sürətli
Quruyur

Elastiklik

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq

Üfüqi/Şaquli
Quru səth
Fırça,uyğun sprey,rulon

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

Üfüqi/Şaquli

Üfüqi/Şaquli

Üfüqi/Şaquli

Üfüqi/Şaquli

X

Quru səth

Quru səth

Quru səth
Fırça,uyğun sprey,rulon

Quru səth

X

Fırça,uyğun sprey,rulon

X

Fırça,uyğun sprey,rulon

Fırça,uyğun sprey,rulon

Astar İstifadəsi

X

X

X

X

X

X

Astar İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

Tək qat astar tətbiqi

Tək qat astar tətbiqi

Tək qat astar tətbiqi

Tək qat astar tətbiqi

X

Tək qat astar tətbiqi

Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı
Qatlar Arasında Gözləmə
Toxunma Vaxtı
Tam Qurutma

X

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

100 - 200 q/m ²

X

X

X

X

X

X

X

30 dəqiqə

30 dəqiqə

30 dəqiqə

30 dəqiqə

30 dəqiqə

X

4 Saat

4 Saat

4 Saat

4 Saat

4 Saat

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır . Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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METALLIC WALL PAINT

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: Tətbiq ediləcək səth quru, təmiz, hamar,
möhkəm və tozsuz olmalıdır. Tətbiq zamanı səthi və
havanın temperaturu + 5 ilə + 30 ° C arasında olmalıdır.
Doldurulmalı olan çuxurlar və çatlar ISONEM A4 Elastik
Doldurucu ilə doldurulmalıdır. Səthə uyğun astar seçimi
aşağıdakı cədvələ əsasən aparılır. ISONEM UNIVERSAL
ASTAR (su ilə 1: 7 - 1 hissə astar, 7 hissə su) nisbətində
seyreltilir və izolyasiya və boya astarı 100 - 200 q / m²
istehlakı ilə bir qaba tətbiq olunmalıdır.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Məhsulun quruluşu: Tək komponentli, su əsaslı
pH (25°C) : 7.0 – 9.0
Sıxlıq (25°C, q/mL) : 1.00 ± 0,10
Viskozite (25°C, mPa.s) : 13000 - 15000
QABLAŞMA : 5 kq PP qab.
RƏNG : ISONEM METALLIC COLOUR rəng
cədvəlində istehsal olunur.
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa, istehsal
tarixindən 24 ay ərzində istifadə üçün uygundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə saxlayın.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları

Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

DEKORATİV METALLİK EFFEKTƏ MALİK & ÇÖL
FASAD BOYASI,
Akrilik qatran əsaslı, su əsaslı, qoxusuz, metal təsiri olan
parlaq dekorativ boya. Ekoloji cəhətdən təmiz örtüklü, çevik
bir quruluşludur, dekorativ məqsədlər üçün tətbiq olunur və
fərqli tətbiq aparatları ilə işığın əks olunmasına görə metal
görüntüsünü yaradan daxili və xarici boya təmin edir.
Məhsul, toxumalı və düz su əsaslı sistemlərdə üst örtük kimi
də istifadə edilə bilər. Xüsusi effektlər yaratmaq üçün
məhsul xüsusilə dekorativ bir sonluq kimi seçilir. ISONEM
Metall Wall Paint tətbiq olunan səthlərdə əks olunan işığın
bucağından, növündən və intensivliyindən asılı olaraq
müxtəlif metal görünüşlər ələ keçirilə bilər. Su əsaslı, akril
emulsiya əsaslı, tək komponentli.

Tətbiq üsulu: Astar tətbiqindən 4 - 24 saat sonra
ISONEM Metall Divar Boyası tətbiq olunur. Tətbiq
asanlıqla fırça, rulon və ya uyğun bir çiləmə üsulu ilə
edilə bilər. Səthə uyğun astar seçimi aşağıdakı cədvələ
əsasən aparılır. ISONEM UNIVERSAL ASTAR (su ilə
1: 7 - 1 hissə astar, 7 hissə su) nisbətində seyreltilir və
izolyasiya və boya astarı 100 - 200 q / m² istehlakı ilə
bir qaba tətbiq olunmalıdır.
İncəltmə/Qarışdırma nisbəti: İstifadəyə hazırdır və
heç bir inceltmə tələb etmir.
Boyana bilən (örtülə bilən) sahə: Səthin udulma
dərəcəsindən asılı olaraq 5 - 10 m² bir sahə 1 kq boya
ilə bir qaba çəkilə bilər. Metal effekti görkəmli etmək
üçün iki qat istifadə edilməlidir.
İki qat üçün istehlak: 0,2 - 0,4 kq / m², 12,5 - 25 m² /
çömçə.

Ultrabənövşəyi
Müqavimət

%100
Su İzolyasiyası

Elastiklik

Təmir ediləcək səth təmiz, kir, yağ
və palçıqdan azad olmalıdır.
Aşağıdakı cədvəldə göstərilən
ISONEM UNIVERSAL ASTAR və
ya ISONEM ANTIRUST ASTAR
istifadə edilməlidir. Doldurulacaq içi
boşluqlar ISONEM A4 Elastik
Doldurucu ilə doldurulmalıdır.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

B S1 d0
Yanğın Sinfi

Sürətli
Quruyur

Zəmin
Səthi
XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

X

İlk qat ilə eyni istiqamətdə

X

İlk qat ilə eyni istiqamətdə

X

Quru səth

X

Quru səth

Tövsiyyə olunan avadanlıq Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

X

Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi
Məhsulun İstifadə Miqdarı

İlk qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth

MƏRMƏR, QRANİT

MEMBRAN

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 q / m ²

X

100 - 200 q / m ²

X

100 - 200 q / m ²

2 Qat

X

2 Qat

X

2 Qat

0,2 - 0,4 kq / m ²

X

0,2 - 0,4 kq / m ²

X

0,2 - 0,4 kq / m ²

DƏMİR & POLAD
İlk qat ilə eyni istiqamətdə
Quru səth
Rulon(sintetik epoksi),fırça,uyğun sprey

ISONEM ANTI RUST ASTAR
250 - 350 q / m ²
2 Qat
0,2 - 0,4 kq/ m ²

4 Saat

X

4 Saat

X

4 Saat

Toxunma Vaxtı

3 Saat

X

3 Saat

X

3 Saat

3 Saat

Tam Qurutma

72 Saat

X

X

72 Saat

72 Saat

Qatlar Arasında Gözləmə

72 Saat

4 Saat

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.

35

GRASS PAINT
ƏHƏMİYYƏTLİ
Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

İstifadəsi Asandır

Zərərli kimyəvi, ağır metal,
VOC ehtiva etmir

Təmir ediləcək səth təmiz, kir, yağ
və palçıqdan azad olmalıdır.

X
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

TƏTBİQ MƏLUMATI
Səth hazırlığı: ISONEM GRASS PAINT tətbiqinə
başlamazdan əvvəl ot sahəsi 2 sm yüksəklikdə
biçilir. Beləliklə, otun yarpaqları dik vəziyyətdə
saxlanılır və ISONEM GRASS PAINT, quruya
zərər vermədən, uyğun bir dırmıq ilə sarı altına
ÇƏMƏN BOYASI, ot örtüklərinin yüksək keyfiyyətli zərər verərək bütün mutasiyalara çata bilər. Ot
sahəsi, ot yarpaqları sahədən xarici materiallar və
və daim yaşıl qalmasını, həmçinin istədiyi yaşıl
rəng tonlarında və qırmızı, sarı rənglərdə olmasını ölü bitki materialları çıxarılır
Tətbiq üsulu: 1 kq ISONEM GRASS PAINT,
təmin etmək üçün tamamilə stasionar dövrlərdə
sarılıq
nisbətindən asılı olaraq 0,500 L su ilə
tamamilə sarı olmuş və qurudulmuş otları və
qarışdırılaraq
tətbiq edilə bilər. Qum boyama
bitkiləri təbii yaşıl rəngə boyayan üzvi rəngləmə
tətbiqlərində, 1 kq ISONEM GRASS PAINT çiləmə
boyasıdır. ISONEM GRASS PAINT, qumlu
üsulu ilə 1: 1 və 250 kq nisbətində su ilə
sahələrə təbii yaşıl rəng vermək üçün də istifadə
qarışdırılır. qum rənglənə bilər. Tətbiq yerə yaxın
olunur. Çəmən səthlərə asanlıqla yayılır, yüksək
uyğun bir təzyiq ilə aparılmalıdır ki, bu da yerdəki
yapışma gücünə malikdir və 2-3 saat ərzində tez
quruyur. Dörd mövsüm altında bütün iqlimlərdə ot çəmənlərin bütün yarpaqlarına təsir edəcəkdir. Ən
yaxşı nəticələr üçün aşağı təzyiqdə çiləmə tələb
sahələri yaşıldır, suvarma rejimi və otların
olunur. Yarpağa bağlanma müddəti 3 saatdır. Bu
yağışından təsirlənmir. Zərərli kimyəvi maddələr,
dövrdən sonra tətbiq olunan ot sahəsi istifadəyə
ağır metallar və digər doldurucular olmadığı üçün
aça bilər. Tətbiqdən sonra ot 10 gün sonra
ot və ətraf mühitə zərər vermir. ISONEM GRASS
böyüyəcək və gündəlik ot forması edilə bilər.
PAINT tamamilə su əsaslı, təbiətə uyğun, VOC
Çəmənlik şəklindən sonra görünə biləcək qismən
sərbəstdir və tətbiq etmək çox asandır.
sarı bölgələrə toxunmaq olar. ISONEM GRASS
PAINT tətbiqi çəmənliyin dövri saxlanmasına və
təqviminə mənfi təsir göstərmir. Tətbiqdən sonra
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
çiləmə sistemi dərhal bol su ilə təmizlənməlidir.
XƏBƏRDARLIQ: Tətbiq zamanı və sonrasın
· Tamamilə sarı, qurudulmuş ot sahələri
yağış, su, mexaniki təsir və s. 24 saat ərzində
· Qurudulmuş bitkilər
xarici amillərdən qorunmalıdır. Uşaqlardan uzaq
· Futbol sahələri
olmalıdır. Dəri və gözlərlə təmasda olduqda, bol
su ilə yuyulmalıdır. Yutulursa, su və ya süd için və
· Təşkilatlarda və dəvətnamələrdə müxtəlif
həkimə müraciət edin.
dizayn və tətbiqlərin müxtəlif nümunələrdə
SƏRFİYYAT: 11 kq ISONEM GRASS PAINT ilə
edilməsinə imkan verir.
10 - 15, Bir kvadrat metr sahəsi rənglənə bilər.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
100 - 150 q / m².
· Su əsaslı, ekoloji cəhətdən təmiz
QABLAŞMA : 1 kq plastik şüşə.
· Ot sahələrinin keyfiyyətli və davamlı yaşıl
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
qalmasını təmin edir
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa,
istehsal edildiyi tarixdən 24 ay ərzində istifadə
· İstifadəsi asandır
üçün uygundur.
· Tez quruyur
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə
saxlayın.

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir.

Su əsaslı ekoloji

Sürətli
Quruyur

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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NANO - CLEAN
· Kir çətin olsa, tətbiq təkrarlanmalı və fırça və ya

oxşar material ilə ovuşdurulmalıdır.
· Dərz təmizliyində, səth bol su ilə yaxşıca
yuyulmalıdır. Metal təmizlənmədə qoruyucu vasitə
təmizləndikdən dərhal sonra tətbiq olunmalıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
· Boyama prosesindən əvvəl metalların hazırlanması
və meta səthlərindəki kir, yağ və pas aradan
qaldırılması üçün istifadə olunur.
· Hamam, mətbəx və otaqdan kirləri paslanmayan
polad və plastik səthlərə aşınmaya və ziyan
vermədən çıxarır.
· Yalnız daş, çini, keramika və ya ortaq təmizləyici
kimi gildən hazırlanmışyol döşəmələri və ya
plitələrdə istifadə olunur.

DİQQƏT EDİLƏCƏK MƏQAMLAR
Tətbiq olunan avadanlıq turşuya davamlı materialdan
hazırlanmışdır. olmalıdır. Məhsulu kiçik bir ərazidə
sınamaq tövsiyə olunur. Qoruyucu tədbirlər alın,
həmişə eynək və əlcək geyin. Məhsul dəri və gözləri
tərik edir.Gözlərlə təmasda olduqda dərhal gözləri
yuyun və həkimə müraciət edin.
SƏRFİYYAT : Tətbiqdən asılı olaraq dəyişir
QABLAŞMA : 5 L PE Bidon
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş paketlərdə saxlanılırsa, istehsal edildiyi
gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uygundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə saxlayın.

Tətbiq olunan avadanlıqlar turşuya
davamlı materialdan hazırlanmalıdır.
Məhsulu kiçik bir ərazidə sınamaq
tövsiyə olunur. Tətbiq zamanı qoruyucu
tədbirlər alın, həmişə eynək və əlcək
geyin. Məhsul gözləri və dərini
qıcıqlandırır. Gözlə təmasda olduqda
dərhal gözləri yuyun və həkimə müraciət
edin.

Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

SƏTH TƏMİZLƏYİCİ Hər hansı bir keramika
tətbiqində kafeldəki ortaq qalıqların tez və effektiv
təmizlənməsi və çıxarılması üçün hazırlanmışdır.
ümumi təyinatlı təmizləyicidir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK

ƏHƏMİYYƏTLİ

Eyni zamanda digər səth
təmizləyici maddələrlə birlikdə
istifadə etməyin.

X

Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Tez Təmizləmə

TƏTBİQ MƏLUMATI
· Məhsul təmizlənmək üçün birbaşa səthə tətbiq
olunur. (Grouts, gips örtükləri, metal səthlər, iş
parçaları və s.)
· Maksimum 2-3 dəqiqə ərzində nüfuz edəcəyi
gözlənilir. Bir süngər və ya bez ilə silmək, yağ, kir,
pas, ləkə və s. çıxardılar.

Zəmin
Səthi
BETON
Tətbiq Qaydaları
Səth Nəmliyi
Tövsiyyə olunan avadanlıq
Astar İstifadəsi
Astar İstifadə Miqdarı
Məhsulun İstifadəsi

Püskürtmə
X
Püskürtme / Fırça / Dəsmal
X
X

MƏRMƏR, QRANİT

XAM TAXTA

KERAMİKA və EMAL

MEMBRAN

DƏMİR & POLAD

X

X
X

Püskürtmə
X

X

X

X

X

X

X

Püskürtme / Fırça

X

Püskürtme / Fırça

X

X

X

X

X

X

X

X

Püskürtmə

X
X
2 - 3 Dəqiqə

2 - 3 Dəqiqə

X

X

Məhsulun İstifadə Miqdarı

X

X

X

X

X

X

Qatlar Arasında Gözləmə

X

X

X

X

X
X
X

Sərt Quruma

(Yüngül Piyada Keçidi)

X

2 - 3 Dəqiqə

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Qeyd: Qurutma vaxtları təxmini məlumatlardır, ətraf mühitin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını arada qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI - FIRE SOLUSYON
Boya sənayesində: Boyanın özü ilə təmasda deyil.
Hədəf boyası yanmaz olduğundan tətbiq üsulu belədir ;
Zımpara boyama və ya cilalanmadan əvvəl ediləcək və
rənglənmədən əvvəl Anti-FIRE yanmaz maye tətbiq olunur
və gözləmədən qurudulur, tamamilə qurudulması
lazımdır. Bu müddətdən sonra boya tətbiq olunur.

Tətbiq edilən səth, tətbiq
zamanında və sonrasında
yağış, su, mexaniki təsir və s.
bütün bu kimi xarici amillərdən
24 saat ərzində qorunmalıdır.

Sənaye sektorunda: Parça, pambıq, yun, süngər və s.
udma materiallarında ANTI-FIRE ilə ıslatılır, sıxılır və sonra
qurudulur, yanmazdır.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
Tətbiq istiliyi

Tətbiq
vəziyyəti

Uygulama
yapılacak
yüzey
temiz olmalı, kir, yağ, çamur
gibi maddelerden arındırılmış
olmalı.
Tətbiq 5-35° C arasında
tətbiq edilməlidir

Yalnız uducu səthlərdə tətbiq olunur.

TSE TESTİ VƏ İNSPEKSIYA HESABATINA GÖRÜŞ:
· TEK ENSO İSO 1716: 2010 / YANVAR 2011.
· TS EN ISO 1182-nin HESABATI EN 13501-1 / YANVARY
CƏDVƏL-1 A1 İSTEHSALARININ NƏTİCƏSİ VƏ TEST
YOXDUR.
Yüksək Texnologiyalar İnstitutu BIOLOGİYA
Bölmə Tədqiqat Laboratoriyası TEST NƏTİCƏLƏRİ:
Mayenin istifadə olunduğ MATERİAL: Kağız, süngər,
ağac, parça, Pambıq.
NƏTİCƏ: YANĞIN YOXDUR

Ümumi
Xüsusiyyət

ALOVLANMAYAN VƏ YANMAYAN MƏHSUL, alışqanlıq
məhlulu, molekullar kimi tətbiq olunduğu səthin üzərini örtür
və oksigenlə təmasın qarşısını alır. Tərkibindəki aktiv
maddələr sayəsində yanma reaksiyasını başlatmaq üçün
istiyə çatmağın qarşısını alır. Bu şəkildə tətbiq olunan maddə
əsla yanmaz. Bu məhsul bir kontrplak taxta qapıda
sınanmışdır. Ön tərəfində qalınlığı 1500 mm olan kontrplak
qapısı 40 dəqiqə ərzində birbaşa alova məruz qalmış, bundan
sonra arxa tərəfin yalnız 120 ° C-yə qədər artdığı aşkar
edilmişdir. Taxta kontrplak qapının heç vaxt atəş açmadığı
müşahidə edilmişdir. ISONEM ANTI-FIRE odadavamlı
məhlulu 100% təbii materialdan istehsal olunan, insan
sağlamlığına zərər verməyən, təbiətdə 100% həll olunan və
qadağan olunmuş materialları olmayan bir məhsuldur.
Yanmaz həll tətbiq olunmuş bir maddənin tüstüsü eyni
maddənin təbii maddəsindən 50% az karbon qazı və
karbonmonoksit ehtiva edir. Bundan əlavə, tüstü və azot
baxımından 20-25% daha zəngindir. Nəticədə, səthi
alovlanmadığı halda, tüstünün sərt təsiri yarıya endirilmişdir.
Su əsaslı bir komponentdir.

ƏHƏMİYYƏTLİ

Alovlanmaz

%100 Təbii

A1 Yanğın Sinfi

Su
Əsaslı

FİZİKİ VƏ KİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Görünüş: Şəffaf
· Qaynama nöqtəsi: 98° C
· Donma nöqtəsi: -3 ° C
· pH : 3,74 asidik
· TDS (Sərtlik) %1’ lik seyreltmə : 739 ppm
ISONEM ANTI-FIRE DİGƏRLƏRİNDƏN FƏRQİ NƏDİR?
· Buxarlanma ( 60° / 24 saat ) : %50
ISONEM ANTI-FIRE odadavamlı bir həll alov gecikdirici deyil,
· Parıltı : Yox
tam yanmazdır. Alov gecikdirici tətbiq olunur? maddə
· Yanma/Qoxu/Köpüklənmə : Xeyr
(toxuculuq, ağac və s.) alov olanda yanır və alov kəsildikdə
· Rəng : Az bulanığ
çıxır. Başqa sözlə, əsas odur ki, alov mənbəyindən
NƏTİCƏ: Tündləşmədən başqa, əlaqəli materiallarda heç
çıxarıldıqda maddənin yanmaz. Bu yanğının yayılmasını
bir yanma, parlaqlıq, ərimə fəaliyyəti müşahidə
yavaşlata bilər, amma heç vaxt qarşısını almır. ISONEM
edilməmişdir və bu mayenin yanma hadisələrinə qarşı
ANTI-FIRE odadavamlı həll tətbiq olunmuş maddə yanmaz.
effektiv istifadə edilə biləcəyi göstərilmişdir.
ISONEM ANTI-FIRE FLAMMABILITY Həll həllinin istifadə
SƏRFİYYAT: tətbiqi və tətbiq səthinə görə dəyişir.
sahələri və metodu:
İstehlak tətbiq ediləcək materialın və ya səthin udma
Taxta məhsullarda: Ağacın udma (udma) vəziyyətinə görə
qabiliyyətinə görə ilkin sınaqlarla müəyyənləşdirilməlidir.
hovuzlarda gözləmək və ya odun üzərinə çiləmə üsulu ilə
(0.2-0.3kq/m²)
edilə bilər. MDF və lövhədə sınaqdan keçirilərək xəmirə
QABLAŞMA: 5 L PE bidon
yapışdırılarsa, istehsalın ilk mərhələsində istifadə olunur.
Tutma proseduru hovuzda aparılırsa, saxlama müddəti ən çox SAXLAMA MÜDDƏTİ: Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş paketlərdə saxlanılırsa, istehsal edildiyi
bir gün üçün kifayətdir. Yarım saat chipboard və Mdf üçün
kifayətdir. Odadavamlı ağacın sərtlik səviyyəsinə görə udma gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uygundur.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Orijinal, açılmamış və
qabiliyyətinə malikdir.
zədələnməmiş Quru və 5-35 ° C konteynerlərdə saxlayın.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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ANTI MOLOTOF
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· İdeal istifadə sahələri qapalı və açıq sahələrdir.
· Hər cür başlanğıc atəş üçün istifadə edilə bilər.
· Gəmilər, evlər, məktəblər, nəqliyyat vasitələri
və hərbi obyektlər, yanacaqdoldurma
məntəqələri, fabriklər, bir sözlə, hər yerdə çox
rahat yanğınsöndürəndir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
Tərkib: Su əsəslı
Rəng: Az bulanığ
Sıxlıq (q/mL, 20°C) : 1.07 – 1.17 Solvent: Su
pH: 8.0 - 8.9
Söndürmə qabiliyyəti: 8 - 10 m³ ( A Sinif )

ƏHƏMİYYƏTLİ
Xilasetmə və evakuasiya vasitəsi.
Maye yanğınla təmasda olduğu yerdə alovu söndürür.
Yanğının ölçüsündən və ətraf mühit şəraitindən asılı
olaraq, ANTIMOLOTOF ilə söndürməyən yanğınların
daha çoxunu söndürməyə çalışın.
Müəyyən edilmiş yanğın təsnifatı Avropa (EN)
təsnifatına uyğundur.

Ümumi
Xüsusiyyətlər

ATILA BİLƏN YANĞIN SÖNDÜRÜCÜ, A, B və
C sinifləri başlanğıcda yanğınları daha sürətli,
daha etibarlı və daha effektiv şəkildə söndürmək
üçün hazırlanmışdır. üstün bir məhsuldur. Bütün
istifadəçi məhsulumuzu götürüb atəşə atmalıdır.
Xüsusi bir plastik qablaşdırmada ISONEM ANTI
MOLOTOF atəşə atıldıqda, plastik konteyner
yanır və dərhal söndürülür.
ISONEM ANTI MOLOTOF, alova atıldıqda
atmosferlə qarışdırılır. Yanğının temperaturu
söndürmə maddəsini buxarlayır və kimyəvi
reaksiya başlayır. Çox miqdarda karbon qazı
buraxır, yanğını boğur, oksigenlə əlaqəni kəsir
və yanğını söndürür. Kimyəvi reaksiya, yanan
materialın istisini azaldacaq soyutma vasitələrini
də ortaya qoyur ki, digər kimyəvi köpüklər də işə
salın, ərazidə reignlərin qarşısını alsın.

· 5 illik saxlama müddəti, istismarı yoxdur.
· İllik yoxlama və doldurma yoxdur.
· İstifadəsi asandır; sadəcə atın, heç bir çətinliyi
yoxdur.
· Çox yüngül (850 q).
· A, B, C alovları üçün uyğundur.
· Portativ, atəşə yaxınlaşmanı tələb etmir.
· Xilasetmə və evakuasiya vasitəsi.
· Çox tüstü çıxarmır və qaçma ərazisini bağlamaz
· Ekoloji cəhətdən təmizdir, zəhərli-zəhərli
maddələr ehtiva etmir.
· Tez axıdılması: 1-5 saniyədə
· Asanlıqla atəşə atılır və özünü qırır və yanğını
söndürür.
· İstifadə edildikdən sonra təmizlik və təmir tələb
etmir.

Toksik maddə

Çox Yüngül

Asan İstifadə

DİQQƏT
· Yanğının başlanğıcında daha təsirli olur.
· Birbaşa günəş işığına məruz qoymayın.
· Körpələrin və uşaqların əli çatmayan yerdə
saxlayın.
· Dəri və ya gözlə təmasda olduqda dərhal su ilə
yuyun.
AĞIRLIQ : 850 g
SAXLAMA MÜDDƏTİ : 5 İl
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Orijinal, açılmamış və
zədələnməmiş Quru və 5-35 ° C qablarda
saxlayın.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını ləğv edir. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat məlumatları
üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SOIL WATER TRAP

TORPAQ SU TUTUCU, istifadəsi asan, super
su əmici (su həcmindən 600 qat udmaq
qabiliyyətinə malikdir) torpaq qatqısıdır.
Bağçalarda, istixanalarda və abadlıq işlərində
tez-tez suvarma və istehlak olunan yerlər üçün
xüsusi olaraq istehsal olunur. Polimerdir. Yağış
və suvarma suyunu həcmindən 600 qat ala
bilən bu polimer ilə suyun torpaqdan axmasına
qədər saxlanılır. Bitki və ağaclar üçün təbii və
uzun müddətli su anbarı təşkil edir.
ISONEM SOIL WATER TRAP
· Mineral əsaslı, bir komponent.
· 1q 600 dəfə su saxlama qabiliyyətinə malikdir.
· Su ilə birlikdə incə olur və gel olur.
· Torpaqda orta hesabla 4 il aktiv olaraq qalır.
· Suvarma müddəti təxminən 1 saatdır.
· -60 ° C-ə qədər dondurmur.
· Tətbiq dərinliyi 7 sm - 1 m arasındadır.
· Torpaqda ildə 10-15% nisbətində parçalanır.
· Torpaqdakı vəzifəsini başa vurduqdan sonra
təbiətə qayıdır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Fidan əkmək, fidan istehsalı
· Mövcud ağaclarda tətbiq
· Çiyələk, qovun, qarpız, balqabaq istehsalında
· Tarla əkinçiliyi (Taxıl, xaş-xaş Çuğundur,
qarğıdalı, pambıq, günəbaxan, kartof lobya və s.)
· Çəən və landşaft tətbiqləri
· Kəsmə çiçəkçiliyi
· Dibçək, yonca və yem bitkilərinin tətbiqi
· Göbələk istehsalı və kök daldırma üsulu
SƏRFİYYATI :

ƏHƏMİYYƏTLİ
Yerin altında istifadə edilməlidir, məhsul
yerdəki UB müqavimətinə malik deyildir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar
İstifadəsi
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

· Su sərfiyyatına 50% -70% qənaət edir.
· Torpağın altındakı cücərtilərin və toxumların
ölməsinin qarşısını alır. (-60 ° C)
· Ətraf mühiti qoruyur.

Tətbiq dərinliyi 7 sm - 1 m
arasındadır

X

(-60) ilə (+70) ° C arasında

Ətraf mühiti
qoruyur
Az Su
Sərfiyyatı

3g / kök çiyələk
8-10 q / kök bostan-qarpız
5 kq / 1000 m² tarla əkinçiliyi
40 kq / 1000 m² yonca və yem
Göbələklərdə 600 q / m³
60 q / m kəsilmiş çiçəkçilik
Duzlu bitkilərdə 5 L üçün 1,5 q
35 q / m üzümçülük və zeytun becərilməsi

RƏNG : Sarımtıl Kristal Pudra
QABLAŞMA : 1 kq ve 5 kq PP QAB
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
ISONEM SOIL WATER TRAP fərqi
zədələnməmiş qablaşdırmada saxlanılırsa,
· Torpağın gözenekliliyini artırır və torpaq
istehsal edildiyi gündən 24 ay ərzində istifadə
pürüzünü azaldır.
üçün uygundur.
· Torpağı nəm saxlayır.
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru və sərin yerdə
· Torpaqdakı suyun buxarlanmasını azaldır.
· Torpağın quruluşunu yaxşılaşdırır və eroziyanın saxlayın.
qarşısını alır.
· Səthin və yeraltı suların çirklənmənin qarşısını
alır.
· Çox isti və quru iqlim şəraitində bitki
böyüməsinə imkan verir.
· Suvarma, əmək və toxum xərclərini azaldır.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir. 37
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ISOTAPE

XÜSUSİYYƏTLƏRİ
· 150 sm x 5 sm ölçülərindədir.
· Suyun altı da daxil olmaqla örtük edə bilər.
· Kəsilmiş parçalarda istifadə edilə bilər.
· Çox məqsədli və çox güclüdür.

ƏHƏMİYYƏTLİ
Bantı vurduqdan sonra, min. 30 saniyə
sürtün və çap edin.
Daxili strukturlarda kompressiya gücü
70 Psi,
Xarici yapışdırıcılarda kompressiya
gücü 15 Psi təşkil edir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz olmalıdır.

İstifadəsi
X
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

TƏTBİQ QAYDASI
Su sızıntısının olduğu yerləri təmizləyin və yapışdırın.
Dərin su sızması olduqda, bant yapışdırılmış tutarlılığa
gətirilir və zədələnmiş sahə doldurulur. Sonra ətraf
təmizlənir və lent yapışdırılır.Bir dəfə istifadə olunur
Üzəri örtülmüş səthdən çıxarıldıqda, yenidən tətbiq
SU SAXLAYAN BANT xüsusi hazırlanmışdır.
olunmur.
İsti və ya soyuq, yaş və ya quru su altında da
SƏRFİYYAT : Tətbiq səthinə görə kəsilib istifadə edilə
tətbiq edilə bilər. Dərhal su, hava və nəm
bilər.
möhürləyir, güclü, çevik və su saxlayan bir
RƏNG : Qara
maneə yaradır. ISONEM ISOTAPE UB davamlı,
QABLAŞMA : 1,5 m rulon, 12 ədəd rulon/qutu
ekoloji cəhətdən təmiz, VOC sərbəstdir və
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
həddindən artıq hava şəraitində geniş istifadəyə
zədələnməmiş paketlərdə saxlanılırsa, istehsal
malikdir. bir temperatur aralığına malikdir.
edildiyi gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uyğundur.
Böyük dəliklər, çatlar, boşluqlar və sızmalar
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.
demək olar ki, hər şeyi əhatə edir.

Təbiət Dostu

Mükəmməl
Yapışma

60 ° C-dən yuxarı temperaturda
tətbiq etməyin.

Ultabənövşəyi
Müqaviməti

Suya Dözümlü

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Dam sızması, tıxaclar
· Krantlar
· Qayıqlar, xizəklər
· Şəxsi su nəqliyyat vasitələri, Kano,
· Xarici avadanlıq,
· Karavanlar,
· PVC və santexnika boruları,
· Çiləmə sistemləri,
· Hovuz və spa,
· Pəncərələr,
· Qapılar,
· Divarlar,
· PVC, akril, metal, polad, mis, alüminium, ağac,
keramika, çini, plitələr, şüşə, kauçuk, şüşə,
gips, daş, sement, beton, büzmə dam, plastik
parçalar Vinillərə və daha çox səthlərə əla
yapışma təmin edir.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SPREY ÜRÜNLER
MS POLYMER
SPREY

ISONEM MS Polymer Spray məhsulu kiçik problemli sahələrin izolyasiyası üçün
istifadə edilə bilər. Tətbiq etmədən əvvəl məhsulu silkələyin. ISONEM MS Polimer
Spreyi 3 qatdan 20 - 30 sm məsafədə tətbiq olunmaq üçün səthə püskürtülür. 1 saat
gözləməklə tətbiq olunur. Sprey məhsulu özünü hazırlayır, əlavə bir astar tələb
olunmur. Isonem Anti Rust Primer tətbiq edilməzdən əvvəl yalnız pas metal səthlərə
astar kimi tətbiq olunmalıdır.
Sprey qutularını birbaşa günəş işığindan qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək
temperaturda saxlamaqdan çəkinin
SƏRFİYYAT: 1- 1.5 m² / 0,5 L QABLAŞMA: 0,5 L Sprey şüşəsi
Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 01-ə baxın.

MS 80
SPREY

ISONEM MS 80 Spray məhsulu kiçik problemli sahələrin izolyasiyası üçün istifadə
edilə bilər. tətbiq. Məhsulu əvvəlcədən silkələyin. ISONEM MS 80 spreyi 20 - 30 sm
məsafədə püskürtülerek 2 qat içində və qatlar arasında gözləmədən yaş üstünə yaş
olaraq tətbiq olunur

Sprey qutularını birbaşa günəş işığindan qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək
temperaturda saxlamaqdan çəkinin.
SƏRFİYYAT: 2 - 3 m² / 0,5 L QABLAŞMA: 0,5 L Sprey Şüşə

Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün 05-ci səhifəyə baxın.

BD
SPREY

ISONEM BD Sprey məhsulu kiçik problemli sahələrin izolyasiyası üçün istifadə edilə
bilər. Tətbiq etmədən əvvəl məhsulu silkələyin. ISONEM BD Spreyi spreyi 20 - 30
sm məsafədə püskürtülerek 2 qat içində və qatlar arasında gözləmədən yaş üstünə
yaş olaraq tətbiq olunur.
Sprey qutularını birbaşa günəş işığindan qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək
temperaturda saxlamaqdan çəkinin
SƏRFİYYAT: 2.5 - 3 m² / 0,5 L QABLAŞMA: 0,5 L Sprey Şüşə
Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 10-a baxın.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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SPREY ÜRÜNLER
NANO-CLEAN
SPREY

ISONEM NANO-CLEAN SPRAY, hər hansı bir keramika tətbiqindəki kafeldəki
ortaq qalıqları tez və effektiv şəkildə çıxarmaq və silmək üçün hazırlanmışdır.
ümumi təyinatlı təmizdir. Tətbiq etmədən əvvəl məhsulu silkələyin, səthdən
20-30 sm məsafəyə səpin və bir parça ilə silin.
Sprey qutularını birbaşa günəş işığindan qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək
temperaturda saxlamaqdan çəkinin
SƏRFİYYAT: 1.5 - 2 m² / 0.3 L QABLAŞMA: 0.3 L Sprey Şüşə
Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 37-ə baxın.

ANTI - FIRE
SOLUSYON
SPREY

ISONEM ANTI FIRE SOLUSYON SPRAY Yanmazdan hazırlanmış məhlul
20-30 sm məsafədə hər cür emici səthə çiləyərək istifadə olunur. Tətbiq
etmədən əvvəl məhsulu silkələyin. Quruduqca funksiya qazanır və material
yanmaz hala gəlir. İstehlak tətbiq ediləcək materialın və ya səthin udma
qabiliyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.
Sprey qutularını birbaşa günəş işığindan qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək
temperaturda saxlamaqdan çəkinin
SƏRFİYYAT: 2- 3 m² / 0,5 L QABLAŞMA: 0,5 L Sprey Sprey

Məhsul xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 38-ə baxın.

ANTI
MOLOTOF
SPREY

A, B və C atəşlərinin əvvəlində daha sürətli, daha etibarlı və təsirli bir şəkildə müdaxilə
məqsədi ilə hazırlanmışdır. üstün bir məhsuldur. Bütün istifadəçi məhsulu götürməlidir və
50 - 60 sm məsafədən çiləmə. ISONEM ANTI MOLOTOF SPRAY, çiləyə bilən bir maye
söndürmə vasitəsidir. Yanğının istiliyi söndürücü maddəni buxarlayır və kimyəvi reaksiya
başlayır. Çox miqdarda karbon qazı buraxaraq yanğını boğur, oksigenlə təmasını dayandırır
və yanğını söndürür. Tətbiq etmədən əvvəl məhsulu silkələyin.
Sprey qutularını birbaşa günəş işığindan qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək temperaturda
saxlamaqdan çəkinin
QABLAŞMA: 0,5 L, 0.75 L Sprey Şüşəsi

Çiləmə üsulu ilə tətbiq olunan birdəfəlik yanğınsöndürmə məhsulunun sprey versiyasıdır.
Məhsul xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün 39-a baxın.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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