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Stainer ISOLATO mozaikowy

Folia w płynie
• Wodoszczelna
• Elastyczna
• Do pomieszczeń mokrych
• Łatwa aplikacja
• Na powierzchnie poziome i pionowe
• Do wewnątrz i na zewnątrz

OPIS PRODUKTU

Stainer ISOLATO to jednoskładnikowa, elastyczna masa na bazie żywicy 
akrylowej i specjalnych dodatków. Przeznaczona jest do wykonania izolacji 
przeciwwilgociowej w miejscach narażonych na działanie wody i pary wodnej. 
Tworzy wodoszczelną i elastyczną powłokę. Idealna do łazienek, kuchni czy 
pralni. Stainer ISOLATO tworzy szczelne, elastyczne i nieprzepuszczające wodę 
powłoki, jak również mostkuje włoskowate rysy. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoży takich jak: tynki cementowo – wapienne, gipsowe, 
wapienne, podłoża betonowe, pustaki ceramiczne, płyty G-K, OSB itp. Stanowi 
gotowe podłoże pod materiały wykończeniowe takie jak: płytki ceramiczne, tera-
kota, a także podłogi z drewna i drewnopochodne oraz wykładziny syntetyczne. 
Może być stosowana na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. Folia nie może 
stanowić ostatniej warstwy. Folii nie można stosować w pomieszczeniach, gdzie 
obciążenie wodą jest stałe.
Produkt zgodny z PN-EN 14891:2012

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Podłoże powinno być suche, stabilne, czyste, wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność. Istniejące zabrudzenia, stare powłoki malarskie oraz warstwy 
o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Powierzchnia podłoży musi być równa 
i bez głębokich pęknięć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić, a po-
wierzchnie pylące należy oczyścić szczotką. Podłoża powinny być odpowiednio 
wysezonowane. Powierzchnie betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące 
i wilgotność < 4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność  
< 4%, podłoża anhydrytowe o wilgotności ≤ 0,5%, tynki i podłoża gipsowe po-
winny mieć grubość > 10 mm i wilgotność < 1%. Gładkie powierzchnie tynków 
oraz mas wyrównujących wymagają uszorstnienia. Każde podłoże porowate, 
nasiąkliwe oraz pylące należy przed nałożenie Stainer ISOLATO zagruntować 
gruntem głęboko penetrującym Stainer TG. Po zagruntowaniu należy odczekać 
około 8 godzin przed kładzeniem folii w płynie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I APLIKACJA

Stainer ISOLATO jest gotowy do stosowania. Przed użyciem masę należy 
wymieszać ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. 
Masę można nakładać gładką pacą stalową, pędzlem, wałkiem, przy czym 
pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem w grubości zapewniającej dokładne 
i szczelne pokrycie izolowanego podłoża, zaczynając od miejsc, w których będą 
zastosowane dodatkowe akcesoria uszczelniające, takie jak taśmy, narożniki, 
mankiety. W świeżo nałożoną folię w płynie należy wtopić stosowane akcesoria 
uszczelniające, zwracając uwagę na precyzję wtopienia. Nakładanie drugiej 
warstwy można wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy po około 2 – 3 
godzinach. Warstwy należy nakładać krzyżowo. Każdą kolejną po wyschnięciu 
poprzedniej. Całkowity czas schnięcia wynosi około 24 godzin. Prace należy 
wykonywać w temperaturze + 5⁰C do + 25⁰C, dotyczy to temperatury powietrza, 
podłoża i produktu.

Aby otrzymać wodoszczelne zabezpieczenie podłoża, konieczne jest nałożenie 
przynajmniej 2 warstw Stainer ISOLATO o grubości minimum 1 mm. Pierwsza 
warstwa powinna mieć około 0,5 mm.
Do wykonania izolacji pomieszczeń mokrych w narożach ścian, styki podłóg 
i ścian, powierzchnie wokół rur i przyłączy sanitarnych należy uszczelnić poprzez 
wtopienie odpowiednich akcesoriów uszczelniających firmy Stainer w pierwszą 
warstwę Stainer ISOLATO i pokrycie jej całkowicie drugą warstwą masy.
Świeżo nałożoną folię należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi oraz działaniem wilgoci do pełnego jej utwardzenia. Tak uzyskaną 
powłokę należy trwale zabezpieczyć okładziną ceramiczną. Płytki ceramiczne 
powinny być mocowane za pomocą zapraw klejących do płytek ceramicznych 
klasy C2 wg normy PN-EN 12004+ A1:2012, po co najmniej 4 dniach od na-
niesienia ostatniej powłoki.
UWAGA! Folii nie wolno mieszać z wodą oraz innymi materiałami.

ZUŻYCIE

Około 1,2 – 1,5 kg/mm/m2 w zależności od użytych narzędzi. Przy jednokrotnym 
malowaniu pędzlem przyjmuje się zużycie około 0,5 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

 Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Stainer ISOLATO występuje w opakowaniach 4 kg i 7 kg.
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia.

SKŁADOWANIE

 Należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w su-
chym miejscu, w temperaturze dodatniej od + 5⁰C do + 25⁰C. Chronić przed 
przegrzaniem. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umiesz-
czonej na opakowaniu.

NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu 
Produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz 
stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować odzież ochronną 
(rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie 
przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza. Nie należy wyrzucać 
niewykorzystanych resztek tynku do środowiska.
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DANE TECHNICZNE

Jedno składnikowa masa uszczelniająca – Folia w płynie
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 [N/mm2]
Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 [N/mm2]
Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 [N/mm2]
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania ≥ 0,5 [N/mm2]

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 [N/mm2]

Wodoszczelność Nieprzepuszczająca 
wody

Zdolność do mostkowania pęknięć
w warunkach znormalizowanych ≥ 0,75 mm

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach 
niskiej temperaturze ( – 5⁰C) ≥ 0,75 mm

Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej 
temperaturze ( – 20⁰C) ≥ 0,75 mm

Grubość warstwy 1 – 3 mm

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować, jako ogólne 
wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą 
ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na wła-
ściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek 
roszczenia odszkodowawcze.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą 
ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.stainer.pl.


