
Описание на 
продукта

› Еднокомпонентен, циментов, разработен със специални химикали бързо втвърдяващ се блокиращ 
хоросан на прах, който се използва за изолирането на активни течове на вода, при монтажни и 
ремонтни работи.

Област на 
използване

› Използва се в асансьорните кладенци,

› за блокиране на течове на вода в такива структури като мазета, тунели и подобни

структури,

› в басейни и водоеми, които пропускат вода.

Свойства и 
преимущества

› Поради липса на токсичността може да се използва  навсякъде, включително и резервоари за 
питейна вода.  

› Лесен за използване.

› Тъй като стойностите на рН са по-ниски от другите ускорители, няма проблем с кратковременен 
контакт с ръцете.

› Прилага се като прах.

Подробности по 
прилагането

Подготовка на 
повърхността

› Повърхността не трябва да съдържа материали като масло, прах и мръсотия, които пречат на 
адхезията и проникването. Зона на отвеждане на водата трябва да се отваря по начин, който дава 
възможност на водата да тече или на 2 см дълбочина.

Прилагане
› Една шепа прахообразен продукт готов за употреба ISOLION ŞOK 145 се притиска в продължение 
на 30 секунди към точката, където има протичане на водата, и работата на блокиращ хоросан 
приключва в момента на реакцията му с вода. Останалият продукт се изчиства с помощта на четка и 
подът се подготвя за друга работа.

Предупреждения  
и Препоръки

› В процеса на смесване и прилагане използвайте гумени ръкавици, за да предпазите кожата и очите 
си от увреждане. При попадане в очите измийте ги обилно с вода. Да се държи далеч от хранителни 
продукти и деца.

İSOLİON ŞOK 145
БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩ СЕ БЛОКИРАЩ ХОРОСАН

www.isolion.com.tr



Технически 
свойства

Цвят Бял и сив

Вид Прах 

Плътност 1,25 кг/л

 Температура на приложението ( +5°C ) - ( +35°C )

Време на реакцията макс. 1 минута

*** Тестовете са проведени в лаборатория при температура 23°С и относителна влажност 50%.

Разход › за пространство 1л.  - 1,5 – 2 кг.

Опаковка › 5кг  пластмасова кофа.

Трайност › В неотворена опаковка 6 месеца. Да се пази на сухо място.  

Стандарти › Съответства на стандарт ТS EN 1504-3.

Fener Mah. Fener Kaynak Sok. No: 7 Фенеркьой - Силиври / 
Истанбул Тел.: 0212 597 88 80 • Факс: 0212 597 88 40

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015  OHSAS 18001: 2007 


