
 
Fişă tehnică 

ISOMAT BI-120 PU 

 

Impregnant - Stabilizator de suprafaţă şi hidroizolant  
pentru pardoseli  
 

Proprietăţi 
 
Vopsea poliuretanică monocomponentă transpa-
rentă, cu penetrabilitate ridicată. Aplicată pe 
pardoseli sau şape de ciment le stabilizează şi 
împiedică formarea de praf. 
ISOMAT BI-120 PU este utilizat şi ca agent de 
întărire de suprafaţă la pardoselile şi suprafeţele 
friabile pentru a mări rezistenţa acestora la frecare şi 
pentru a le reduce uzura.  
În paralel, reduce absorbanţa pardoselilor uşurând în 
acest fel curăţarea lor. 
Este certificată cu marcajul CE, ca strat de 
protectie pentru suprafeţele de beton, în 
conformitate cu standardul ΕΝ 1504-2. 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT BI-120 PU este utilizată la pardoselile de 
beton sau şape, în spaţii precum subsoluri, depozite, 
parcări cu circulaţie uşoară şi medie etc. 
De asemenea, poate fi utilizată pentru protecţia 
construcţiilor metalice contra oxidării. 
Este indicată pentru spaţii interioare şi exterioare. 

  

Caracteristici tehnice 
 
Formă:                  răşină poliuretanică                                   
 polimerizată 

Culoare:   transparentă, strălucitoare 

Densitate:          0,98 kg/l 

Vâscozitate: 130 mPa·sec (la +23°C)   

Permeabilitate la 
vaporii de apă: Sd = 0,2 m  
(EN ISO 7783-2) 

Absorbţie  
capilară de apă:  w <0,1 kg/m

2
·h

0,5
                  

(EN 1062-3) 
Aderenţă:   ≥ 2,0 N/mm

2
 

(EN 1542) 

Rezistenţă  
la tracţiune: ~ 30 Ν/mm

2
  

(EN 527-3) 

Alungire la rupere:  ~ 40%  
(EN 527-3) 

 
 
 

Duritate, conform  
SHORE D: 65 

Accesibilitate:  după 24 de ore 
 (23°C, 50% RH) 

Timp de uscare: 3-4 ore  
 (23°C, 50% RH) 

Timp pentru reluarea  
vopsirii:  4-6 ore 
 (23°C, 50% RH) 
 
Curăţarea uneltelor:  
Uneltele vor fi curăţate cu solventul special SM-28, 
cât timp ISOMAT BI-120 PU este încă proaspătă. 

 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea suportului 
Suportul trebuie să fie uscat şi complet lipsit de 
praf grăsimi, poluanţi etc. 
Pentru o impregnare mai eficientă a vopselei 
ISOMAT BI-120 PU, se recomandă frecarea 
prealabilă a suprafeţei şi îndepărtarea prafului. 
 
2. Aplicarea 
ISOMAT BI-120 PU se aplică uniform pe suport prin 
pulverizare sau cu pensula sau trafaletul, până la 
saturaţie completă. 
În cazul suporturilor foarte absorbante de obicei 
este necesar şi un al doilea strat, care va fi aplicat 
după uscarea primului. 

 

Consum 
 
100-300 g/m

2
, în funcţie de absorbanţa suportului. 

 

Ambalaj 
 
Recipiente de 5 kg şi 18 kg. 

  

Timp de viaţă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial 
sigilat, la temperaturi de la +5°C la +35°C, protejat 
de radiaţia solară directă şi de îngheţ. 

 
 
 



 

Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-dezvoltare al 
companiei, ca şi al utilizării practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor se fac fără vreo garanţie, din 
moment ce condiţiile din momentul utilizării lor nu pot fi controlate de compania noastră. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se 
asigure că materialul este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta fişă tehnică anulează orice altă ediţie 
anterioară pentru acelaşi produs. | Ediţie: 04.08.2021 

 

 
Observaţii 

 
 Temperatura suportului şi cea ambientală pe 

timpul aplicării trebuie să fie de la +8°C la 
+35°C. 

 ISOMAT BI-120 PU nu este indicată pentru 
contactul cu apa prelucrată chimic utilizată în 
piscine. 

 ISOMAT BI-120 PU este destinat numai pentru 
uz profesional. 

 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabelul Α), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria de produse h, tip SBS este de 750 g/l 
(2010) pentru produsele gata preparate. 
Produsul ISOMAT BI-120 PU gata preparat are 
conţinutul maxim de COV 750 g/l. 
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DoP No.: ISOMAT BI-120 PU / 1833-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2    

Artificial weathering: NPD 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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