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IZOHYDROTEX 
  

Izolační stavební fólie odolná vůči řadě agresivních kapalin.  
 

Charakteristika: 

 Vysoké izolační parametry vůči vodě, řadě agresivních kapalin a UV záření 

 Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stálost při nízkých teplotách 

 Široký interval teplotní odolností od -30 °C do +90 °C 

 Lehký materiál, snadná aplikace 
 

Příklady použití: 
 Plošná hydroizolace balkónů, teras, vodních nádrží, jímek 

 Plošná izolace podlah, jímek apod. v chemických provozech 

 Nahrazuje bitumenové izolační pásy 
 Umožňuje zvýšenou izolaci v kombinaci s Tekutou lepenkou ČS 
 

Technická data: 
Materiál kombinace termoplastic-

kých fólií (PP, PES, PE) 

Rozměry 

Měrná hmotnost 

0,4mm x 1m x 100m 

157 g/m2 

Pevnost v tahu (příčná i podélná) ≥ 5,0 MPa 
Vizuální rozpoznání prodloužení při ≥ 50 MPa 

Průsak vody 0 při 0,002 MPa 

Max. hydrostatický tlak 2,0 bar 

Tvrdost dle Shoreho 60 

Teplotní odolnost   -30 °C ÷ +90 °C 
Odolnost vůči UV záření odolný 

Odolnost vůči plynům a kapalinám ozón, amoniak, roztok 

sody, jedlý olej, alkohol,  

k. citrónová, k. mléčná, 

ředěné roztoky kyselin 

dusičné/solné/sírové, 
roztok louhu, potaše, 

chlornanu sodného   

 
Podklad: Před použitím podklad mechanicky důkladně očistit a zbavit všech 

volných nečistot. 

Pracovní postup: Odvinou se a nařežou pruhy pro pokrytí celé izolované ploch. Fólie se 

lepí elastickým cementovým lepidlem pro venkovní dlažbu na pevný  

                               a čistý podklad. Jednotlivé pásy se pokládají tak, aby se mírně 

překrývaly (cca 10 cm) a vzájemně se propojují buď cementovým 
lepidlem nebo butylenovou páskou. Fólii Izohydrotex lze pro zvýšení 

izolace kombinovat jako druhou vrstvu do čerstvé Tekuté lepenky ČS 

(místo cementového lepidla).  

 

Balení:  

 
 

 
 

 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě podkladů od dodavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv 

na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků 

kontaktujte naše technické oddělení. 

Obj. číslo Obsah Kusů v kartonu 

2702551 Izohydrotex 100 cm (10 bm) 1 

2702552 Izohydrotex 100 cm (20 bm) 1 

2702553 Izohydrotex 100 cm (50 bm) 1 


