
Przeznaczenie:

ICOPAL IZOMOST R jest roztworem asfaltów w rozpuszczalnikach 
organicznych, zawierającym dodatki modyfikująco-uszlachetniające 
przeznaczonym do gruntowania; wraz z materiałem powłokowym 
ICOPAL IZOMOST P tworzą system hydroizolacji chroniący obiekt 
przed działaniem wód gruntowych i niekorzystnych warunków at-
mosferycznych. 

Zakres stosowania:

ICOPAL IZOMOST R jest przeznaczony do stosowania w inżynierii 
komunikacyjnej i budownictwie lądowym: do gruntowania podłoży 
betonowych, gładzi cementowych na elementach budowli zasypy-
wanych gruntem, jak również znajdujących się nad jego powierzch-
nią np. ścianki przyczółków, mury oporowe, fundamenty, filary, 
przepusty, pyty pomostowe itp. Środek może być stosowany na 
powierzchniach poziomych i pionowych.

Sposób stosowania:

ICOPAL IZOMOST R stosuje się do gruntowania podłoży dojrza-
łych, suchych i lekko wilgotnych (< 9%). Podłoże musi być czyste, 
powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju lub smarów 
oraz widocznych śladów wody i zanieczyszczeń spowodowanych 
wodą. Stosuje się, jako środek gruntujący podłoża pod papy zgrze-
walne lub pod asfaltowe masy hydroizolacyjne. ICOPAL IZOMOST R 
nakłada się w jednej warstwie za pomocą pędzla, szczotki dekar-
skiej, wałka lub metodą natrysku. Optymalna temperatura podłoża 
podczas aplikacji wynosi +20ºC; temperatura minimalna nie powinna 
być niższa niż +5ºC. Czas wysychania poniżej 12 h. Przy prowadze-
niu robót w temperaturze poniżej +10ºC, zaleca się umieścić opako-
wanie z produktem w ciepłym pomieszczeniu, na około dobę przed 
użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych.

•	Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-02-1943/2 
•	Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  

Nr KCZKP/65/02/2015
•	Deklaracja Zgodności nr 4/B/2015
•	Karta charakterystyki produktu

Dokumenty odniesienia:Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, suchych prze-
wiewnych pomieszczeniach, pod wiatami, bądź w inny sposób 
zabezpieczający przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, w temp. od +5ºC do +25ºC. Transportować 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniami i zbytnim nasło-
necznieniem.

Informacje praktyczne:

•	 opakowanie 18 kg
•	 okres trwałości min. 12 miesięcy od daty produkcji 
•	przed użyciem dokładnie wymieszać! 
•	 nie podgrzewać na otwartym ogniu! 
•	 środek gotowy do użycia! 
•	data produkcji na opakowaniu. 

Zużycie materiału przy jednokrotnym gruntowaniu w zależ-
ności od klasy betonu i stanu podłoża wynosi: od 0,20 do 
0,40 [kg/m²]. 
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* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 01/2015 traci swoją ważność.
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