
         
 

 

 

Fişă tehnică 

ISOFLEX-PU 600 

Hidroizolant poliuretanic alifatic, pensulabil, pentru terase 
 

Proprietăţi 
 
Hidroizolant poliuretanic alifatic, monocomponent, 
pensulabil, pentru terase. 

 ISOFLEX-PU 600 este un produs pe bază de 
răşini poliuretanice, elastomerice, hidrofobe, 
care îi conferă rezistenţe excelente: mecanice, 
chimice, termice, la radiaţii UV şi la condiţiile 
atmosferice. 

 Formează o membrană hidroizolantă elastică, 
uniformă, permeabilă la vapori, fără rosturi şi 
îmbinări.  

 Are o aderenţă excepţională la suprafeţe 
diverse, precum beton, şape de ciment, lemn 
etc., ca şi pe cele mai multe straturi 
hidroizolante. 

 Aplicarea sa nu necesită uniformizarea 
suportului.  

 Nu se îngălbeneşte, îşi păstrează culoarea 
nealterată şi nu necesită acoperirea cu alt 
material, nici chiar pe culori închise. 

 
Este certificat cu marcajul CE, ca produs pentru 
protecţia suprafeţelor de beton, în conformitate cu 
standardul ΕΝ 1504-2. Certificat Nr: 2032-CPR-
10.11. 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOFLEX-PU 600 este adecvat pentru 
hidroizolarea:  

 Teraselor şi balcoanelor, ca strat expus.  

 Gipscartonului şi betopanului. 

 Straturilor mai vechi de membrane bituminoase.  

 Spumei poliuretanice. 

 Suprafeţelor metalice. 
 

Caracteristici tehnice 
 
1. Proprietăţile produsului în formă lichidă 

Formă: Răşină poliuretanică 
alifatică, 
prepolimerizată 

Culoare:                 alb, gri 

Densitate: 1,37 kg/l 

Vâscozitate: 5.200  300 mPa·s   
                                           (la +23ºC) 

 

 

2. Proprietăţile membranei 

Alungire la rupere:   > 400%               
(ASTM D 412) 

Rezistenţă la tracţiune:  9  1 N/mm2 
(ASTM D412) 

Duritate conform  

SHORE Α:                      77  2 

Etanşeitate:               7 atm 
(DIN 1048) 

Reflexie solară (SR):  85% 
(ASTM E903-96) 
 

Emisii infraroșu:  0,88 
(ASTM C1371-04a) 
 

Indexul reflexiei solare:  107 
(SRI) (ASTM E1980-01) 
 

Absorbţie 
capilară de apă: 0,01 kg/m2·h0,5 
(ΕΝ 1062-3, necesar 
ΕΝ 1504-2: w < 0,1) 

Permeabilitate la CO2:  Sd = 165 m 
(conform EN 1062-6 
Metoda A: Sd > 50m ) 

Permeabilitate la 
vaporii de apă: Sd = 0,70 m 
(EN ISO 7783-2,  
permeabil la vaporii de 
apă Class I, Sd < 5 m) 

Aderenţă:  >2 Ν/mm2 
(EN 1542, necesar 
pentru sistemele flexibile 
fără circuaţie: 0,8 Ν/mm2)   

Îmbătrânire artificială: Trece (nu apar 
(ΕΝ 1062-11, umflături, fisuri sau 
după 2000h) dezlipiri) 

Reacţie la foc:         Clasa F 
(EN 13501-1) 

Temperatură de  
funcţionare:  de la -40ºC la +90ºC. 
 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea suportului 
În general, suportul trebuie să fie uscat (conţinut 
de umiditate <4%) şi lipsit de materiale friabile, 
praf, grăsimi, poluanţi etc. 

 



 
 
 
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului 
cercetare - dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea 
materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei 
noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi 
condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 

 

 
1.1 Suprafeţe de beton 

Eventuale goluri din beton trebuie să fie umplute 
cu materiale de reparaţii adecvate.  
Fisurile intense din suport trebuie să fie pregătite 
local și după 2-3 ore (în funcție de condițiile 
meteorologice) trebuie sigilate cu masticuri de 
etanșare poliuretanice FLEX-PU 30 S sau FLEX-
PU 50 S. 
 
Betonul şi alte suprafeţe poroase cu umiditatea 
<4% vor fi grunduite cu grundul special PRIMER-
PU 100, cu un consum de circa 200 g/m2. 
Suprafeţele cu umiditatea >4% vor fi pregătite cu 
grundul special poliuretanic bicomponent PRIMER-
PU 140, la un consum de 100-200 g / m². 
 

1.2 Suprafeţe netede neabsorbante 

Suporturile netede și neabsorbante, precum și 
membranele bituminoase sau straturile vechi de 
hidroizolații,  trebuie să fie amorsate cu amorsa 
epoxidică pe bază de apă EPOXYPRIMER 500, 
diluată cu apă până la 30% la greutate. 
Produsul este aplicat cu perie sau cu rola într-un 
singur strat. 
Consum: 150-200 g / m². 
În funcție de condițiile meteorologice, ISOFLEX-PU 
600 se aplică în 24-48 de ore de la amorsare, de 
îndată ce umiditatea suportului scade sub 4%. 
 
1.3 Suprafeţe metalice 

Suprafeţele metalice trebuie: 

 Să fie uscate şi stabile.  

 Să fie lipsite de materiale care împiedică 
aderenţa, precum praful, materialele friabile, 
grăsimi etc. 

 Să fie lipsite de rugină sau orice altă coroziune 
care împiedică aderenţa. 

Suportul se pregăteşte prin periere, frecare, sablaj 
cu nisip etc. După pregătire suportul se amorsează  
cu stratul epoxidic anticoroziv EPOXYCOAT-AC în 
1 sau 2 straturi. EPOXYCOAT-AC se aplică cu 
rola, pensulă sau pulverizare. Cel de-al doilea strat 
urmează după uscare, dar în 24 de ore. 
Consum: 150-200 g / m² / strat. 
Aplicarea SOFLEX-PU 600 se face în următoarele 
24-48 de ore.  
 
2. Aplicarea – Consumul 
Se recomandă ca înaintea aplicării ISOFLEX-PU 
600 să fie amestecat uşor, pentru obţinerea unui 
amestec omogen. Va fi evitată o amestecare 
exagerată, pentru evitarea formării de bule de aer. 

 
a) Hidroizolarea generală a suprafeţei 

ISOFLEX-PU 600 se aplică în două straturi, cu 
bidineaua sau cu trafaletul. Primul strat se aplică 
după 2-3 ore de la aplicarea grundului PRIMER-
PU 100, cât timp suprafaţa este încă puţin 
lipicioasă. Al doilea strat se aplică încrucişat faţă 
de primul, după 8-24 de ore, în funcţie de condiţiile 
atmosferice.  
Consum: circa 1,0-1,5 kg/m2, în funcţie de suport. 
În situaţia în care există fisuri dese, multiple, se 
recomandă armarea generală a membranei de 
ISOFLEX-PU 600 cu benzi de ţesătură poliesterică 
(60 g/m2), cu lăţimea de 100 cm, suprapuse la 
îmbinare pe o lăţime de 5-10 cm. 
În această situaţie, la 2-3 ore după aplicarea 
grundului, aproximativ două treimi din ambalajul de  
 
ISOFLEX-PU 600 este turnat pe suprafață și, de 
îndată ce materialul este aplicat, se așează țesătura 
poliesterică și se apasă bine pentru eliminarea 
aerului oclus în material. Apoi conținutul rămas în 
ambalaj este turnat peste armătură și se împrăștie 
cu o rolă. 
Consum: circa 2,00-2,25 kg/m2, în funcţie de 
suport şi de felul armăturii. 

b) Hidroizolarea locală a fisurilor 

În această situaţie, grunduirea suprafeţei se face 
numai de-a lungul fisurilor, pe o lăţime de           
10-12 cm. După ce s-a “zvântat” grundul (după 
circa 2-3 ore), aproximativ două treimi din 
ambalajul de ISOFLEX-PU 600 este turnat pe 
suprafață și cât timp este proaspăt se montează o 
bandă de ţesătură poliesterică (60 g/m2), lată de 10 
cm, care se fixează bine pentru eliminarea aerului 
oclus. 
În continuare, Apoi conținutul rămas în ambalaj 
este turnat peste armătură și se împrăștie cu o 
rolă. 
Consum: 200-250 g/m lungime de fisură. 
Uneltele vor fi curăţate cu solventul special SM-16, 
cât timp ISOFLEX-PU 600 este încă proaspăt. 
 

Ambalaj 
 

Recipiente de 1kg, 5 kg şi 25 kg. 
 

Timp de viaţă – Depozitare  
 

6 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
iniţial sigilat, la temperaturi cuprinse între +5οC şi 
+35οC, protejat de radiaţia solară directă şi de 
îngheţ. 

 



 
 
 
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului 
cercetare - dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea 
materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei 
noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi 
condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 

 

 
Observaţii 

 

 În cazul aplicării prin pulverizare, ISOFLEX-PU 
600 poate fi diluat, în funcţie de condiţiile 
atmosferice dominante, cu până la 10%, numai 
cu solventul special SM-16. 

 ISOFLEX-PU 600 nu este indicat pentru 
contactul cu apă din piscine tratată chimic. 

 Temperatura pe timpul aplicării şi întăririi 
materialului trebuie să fie de la +8ºC până la 
+35ºC. 

 Grosimea maximă a aplicării de ISOFLEX-PU 
600 per strat nu trebuie să depăşească 1 mm.  

 Ambalajele care au fost deschise nu mai pot fi 
depozitate din nou siprodusul trebuie aplicat 
rapid. 

 ISOFLEX-PU 600 este destinat numai pentru 
uz profesional. 

 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, 
tabel A), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria i, tipul SBS, este de 500g/l (2010) 
pentru produsul gata preparat. 
Produsul ISOFLEX-PU 600 gata preparat are un 
conţinut maxim de COV de 500 g/l. 
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-2 

DoP No.: ISOFLEX-PU 600/1836-01 

Surface protection products 
Coating 

 
Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm2 

Artificial weathering: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.4 


