
         
 
Fişă Tehnică 

Isomat® SL 17
Membrana pentru hidroizolatii sub placi ceramice 
 
 

Proprietăţi 
 
Isomat® SL 17 este un produs elastomer, fara 
solventi, utilizat in incaperile supuse umiditatii 
ridicate, care dupa aplicare formeaza  o membrana 
elastica, fara rosturi si fara imbinari. 
 

Domenii de aplicare 
 
Isomat® SL 17 este ideal pentru suprafetele din 
incaperile umede cum ar fi: bai, dusuri etc., 
inaintea aplicarii placilor de faianta. Este potrivit 
pentru suprafetele din beton (pardoseli sau pereti), 
tencuiala, gips-carton etc. Nu trebuie folosit pe 
suprafetele supuse permanent la presiunea apei. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Culoare:                       gri 

Densitate:                   1,58 kg/lit 

Temperatura de aplicare: +5ºC 

Vascozitate:                50.000 mPa.s la +23ºC 

Timp de uscare:         6 ore la +20ºC 

Circulabil:                 dupa 6 ore la +20ºC 

Aplicare placi ceramice: dupa 6 ore la +20ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suprafata  
Suprafata trebuie curatata de grasimi, alte particule 
sau praf. Eventualele gauri trebuiesc reparate. 
Orice anomalie a suportului se repara cu 
PLANFIX. Grunduirea se face utilizind UNI-
PRIMER cu un consum de aprox. 100-200g/m², 
depinzind de capacitatea de absorbtie a suprafetei. 
 
2. Aplicarea 
Isomat® SL 17 se aplica cu peria sau cu rola in doua 
straturi, dupa ce stratul de UNI-PRIMER s-a uscat. 
Al doilea strat trebuie aplicat dupa uscarea 
primului strat. Poate fi deasemenea aplicat cu o 
mistrie de 3-4 mm (marimea crestaturilor), apoi 
intins cu un trafalet. In acest mod este asigurata o 
grosime uniforma a stratului. La imbinarea dintre 
pereti si pardoseli si pe toata lungjmea rosturilor se 
recomanda armarea Isomat® SL 17 cu banda 
poliesterica (30 g/m2). Uneltele se curate cu apa, 
inainte de uscarea Isomat® SL 17. Lipirea placilor 
se recomanda sa se faca cu adezivi elastice 
ADIFLEX-B. 
 

Consum 
 
Aproximativ 1,0-1,5 kg/m², depinzind de suprafata. 
 

Ambalaj 
 
Găleţi de plastic 5 kg şi 15 kg. 
 

Depozitare 
 
Garantie 12 luni (in ambalajul neumblat) in mediu 
ferit de ger. 

 
 

 
 
 
S.C. ISOMAT ROMANIA SRL 
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
BUCURESTI: Str. Poteraşi, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263 
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484  Fax: 021 3166746 

www.isomat.ro  e-mail: info@isomat.ro 
 

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. 
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