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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 
 

IKO PRO FOUNDATIONS bituminė pamatų danga 
Aukštos kokybės apsauginė skysta hidroizoliacija bitumo ir tirpiklių pagrindu. Lengvai naudojama 

ir tinkama įvairiuose specifiniuose objektuose. IKO PRO pamatų 
danga – tai vandenį atstumianti hidroizoliacinė danga pamatams. 
 
 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Visi dengiami paviršiai turi būti tvirti, švarūs, be riebalų ir kitų 

sukibimą silpninančių medžiagų. Paviršiaus nelygumai ir ištrupėjimai 

turi būti išlyginti cementiniais mišiniais, kad dengiamas paviršius būtų 

lygus. IKO PRO pamatų dangą galima dengti ant šiek tiek drėgnų 

paviršių.  

   

NAUDOJIMAS 
Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Dengite IKO PRO pamatų dangą 

šepečiu arba beoriu purkštuvu (0,6 mm galvutės diametras). Galima 

naudoti vėsioje temperatūroje – iki 0°C. Valymas – su vaitspirtiru. 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Spalva  juoda 

Tankis  ±0,89 g/cm3 

Kietųjų dalelių  ±50% 

Klampumas  80-115mm²/s 
 

SĄNAUDOS 
Ant metalinių paviršių: 2 sluoksniai, kiekvienas po 0,4 l/m2. 
Ant kitų paviršių: pirmas sluoksnis ±0,67 l/m2, antras sluoksnis ±0,4 l/m2. 
 

PAKUOTĖ 
5 l ir 25 l metaliniai kibirai  
 

SAUGOJIMAS 
Sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, vėsioje sausoje patalpoje, galiojimo laikas – 3 metai. Pradarytas 
talpas reikia sandariai uždaryti ir teisingai sandėliuojant galima produktą iš tokios pakuotės sunaudoti vėliau. Vengti 
išsiliejimo, visada sandėliuoti ir transportuoti vertikalioje pozicijoje. 

 

 
Šiuose techninių duomenų lapuose pateikta informacija paremta gamintojo turima patirtimi ir gera valia, tikintis, kad produktas 
bus naudojamas pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas, normaliomis sąlygomis ir tikintis, kad produktas sandėliuojamas ir 
transportuojamas teisingai. Aukščiau pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negali būti garantija panaudojimui 
konkrečiame objekte dėl besikeičiančių aplinkos sąlygų, įskaitant skirtingų medžiagų naudojimą, skirtingų pagrindų konstrukcijas 
ir pan. Todėl gamintojas ir tiekėjas negali būti atsakingas už produkto panaudojimą konkrečiomis sąlygomis. Turint klausimų dėl 
produkto panaudojimo konkrečiu atveju, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. Prieš naudojimą būtina perskaityti naujausią 
techninių duomenų ir saugos duomenų lapų versiją. Dėl jų gavimo kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. 
 

 

 

 

  


