
         
 

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. 

 

 

 

Fişă Tehnică 

ISOMAT
 

 ST-1 

 

 

Impregnant pentru zidării afectate de săruri  
 
 

Proprietăţi 
 
Impregnant pentru zidării, care inactivează sărurile. 
Graţie compoziţiei sale speciale, transformă 
sărurile solubile (cloruri şi sulfaţi) în insolubile. 
 

Domenii de aplicare 
 
Este utilizat, în combinaţie cu tencuiala de asanare 
MARMOCRET-SP, pentru restaurarea zidăriilor 
afectate de săruri. ISOMAT ST-1, transformând 
sărurile în insolubile, asigură faptul că acestea nu 
vor pătrunde în tencuiala de asanare proaspătă, 
care, după întărire, conferă protecţia prevăzută a 
zidăriei împotriva apariţiei sărurilor. 
  

Caracteristici tehnice 
 

Formă:  concentraţie apoasă 

Culoare:  incolor 

pH: 1,0 

Densitate:          1,20 kg/lit 

 

Mod de utilizare 
 
Suportul trebuie să fie stabil şi lipsit de praf, 
materiale friabile etc. 
Se îndepărtează tencuiala afectată de săruri, pe o 
distanţă de cel puţin 80 de centimetri deasupra 
punctului de apariţie a sărurilor. Se îndepărtează 
materialul de rostuire a zidăriei pe o adâncime de 
până la 2 cm, dacă s-a degradat, şi se curăţă 
suprafaţa cu o perie de sârmă. Suprafaţa trebuie 
să fie uscată şi curată. 
Se impregnează bine zidăria, cu bidineaua, cu 
ISOMAT ST-1, cu unul sau două straturi, în funcţie 
de gradul de afectare cu săruri şi de absorbanţa 
zidăriei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru un strat: ISOMAT ST-1 se diluează cu apă, 
în proporţie de 1:1 la volum. 
Pentru două straturi: ISOMAT ST-1 se diluează cu 
apă, în proporţie de 1:2 la volum la primul strat şi 
în proporţie de 1:1 la volum la al doilea. 
 
Între cele două straturi trebuie să treacă minimum 
două ore. După circa 24 de ore de la aplicarea 
ultimului strat, se curăţă din nou suprafaţa uscată 
şi se aplică tencuiala de asanare MARMOCRET-
SP, cu respectarea regulilor descrise în Fişa 
tehnică respectivă. 
 

Consum 
 
Circa 0,4-0,5 kg/m2 pentru două straturi. 
  

Ambalaj 
 
Recipiente de 1, 5, 20 kg 
  

Timp de viaţă - Depozitare 
 
18 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial, 
sigilat, la temperaturi de +5οC la +35οC. A se feri 
de radiaţia solară directă şi de îngheţ. 
 

Observaţie 
 
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi 
măsurile profilactice înscrise pe ambalaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


