
FARBA „IZOLBEST” 

( TERMOPIAN Sp. z o.o. ) 

 

Farba „IZOLBEST” jest to jednoskładnikowa farba ochronna przeznaczona do malowania dachów 

oraz elementów metalowych. Farba zawiera dyspersję akrylową, pigmenty, wypełniacze i dodatki 

modyfikujące, produkowana jest w postaci cieczy, gotowej do zastosowania po dokładnym 

wymieszaniu. 

„IZOLBEST” jest farbą z filtrem UV stanowiącą doskonałe zabezpieczenie szczególnie dla dachów 

pokrytych pianą poliuretanową oraz blachą. Farba może być nakładana bezpośrednio na podłoże po jego 

wstępnym oczyszczeniu i odpyleniu. 

Powłoki z farby „IZOLBEST” są jednorodne, dobrze kryjące w wysokim stopniu elastyczności 

i doskonałych parametrach wytrzymałościowych. Farba „IZOLBEST” posiada krótki czas schnięcia 

określony na około 2 godziny, przy sprzyjających warunkach pogodowych. Wysokie parametry 

przyczepności do podłoża sprawiają, że w/w farba może być aplikowana na prawie każde podłoże. 

Ponadto farba ta nie wchodzi w reakcje chemiczne z żadnymi materiałami więc jest w pełni bezpieczna 

dla wszelkich pokryć dachowych. 

„IZOLBEST” jest farbą przyjazną dla środowiska nie zawiera rozpuszczalników oraz substancji 

lotnych. Po wykonanych pracach narzędzia i maszyny wystarczy przemyć wodą aby utrzymać je 

w czystości. 

 

ZASTOSOWANIE: 

ü Ochrona natryskiwanych pokryć dachowych z pian poliuretanowych przed 

promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 

ü Ochrona i warstwa izolacyjna konstrukcji dachowych o pokryciach na bazie asfaltu. 

ü Ochrona i izolacja konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

ü Ochrona konstrukcji ze stali ocynkowanej przed korozją. 

ü Ochrona i renowacja dachów z blachy. 

 

Załączniki: 

ü Aprobata Techniczna IZOLBEST 

ü Atest PZH IZOLBEST 

ü Deklaracja Zgodności IZOLBEST 

ü Karta Charakterystyki IZOLBEST 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Producenta: 

http://www.izolbest.pl/ 
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