
Societatea comerciala
PROTECT CHEMICAL 

Bucuresti

FISA TEHNICA Cod: FT-PC-29

SAPA AUTONIVELANTA PE BAZA
DE CIMENT
IZOCOR S

Ed./Rev.: 3/4
Data: Aprilie 2012

Pag.  1/2  

DESCRIERE IZOCOR  S  este  un  produs  sub  forma  de  pulbere  care  are  in  compozitie  ciment,  materiale  de
umplutura, pulberi polimerice redispersabile si aditivi specifici care, in amestec cu apa, formeaza o
masa fluida cu proprietati autonivelante.
Se  aplica  peste  amorsa  IZOCOR  AS–emulsie  polimerica–pentru  imbunatatirea  aderentei  si
inchiderea porilor.

UTILIZARE • Ca sapa de egalizare si acoperire, cu grosime de 2–20 mm;
• Ca baza pentru aplicare ulterioara a  pardoselilor  autonivelante  epoxidice sau  poliuretanice,  a

placarii  cu  gresie,  a  aplicarii  mochetei,  parchetului  sau  a  diverselor  produse  peliculogene  de
protectie sau decorative;

• In constructii civile si industriale (locuinte, hale comerciale, hale industriale, garaje, parking-uri,
terase,  etc.), reprezentind solutia ideala pentru nivelarea de inalta performanta a suprafetelor pe
baza de ciment.

AVANTAJE • Rezistenta fizico-mecanica, structura omogena si compacta;
• Aditivata pentru eliminarea tensiunilor care apar la intarire si pentru cresterea duritatii;
• Autonivelanta cu  o aderenta foarte buna la suport;
• Netoxica;
• Usor de preparat si aplicat (se amesteca cu apa la locul aplicarii).

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici U.M. Valoare

Aspect - Pulbere omogena, neaglomerata, gri deschis

Greutate specifica g/cm3 1,6 - 1,8

Grosime strat mm 2 - 20

Contractii liniare mm/m < 0,1

Rezistenta la compresiune N/mm2 min. 20

Aderenta la suport  N/mm2 min. 2

Timp de prelucrabilitate la 23ºC min. 30 - 50

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

CONDITII DE MEDIU
• Temperatura ambiantă si a suportului cuprinsa între +5°C şi +35°C
• Umiditatea aerului sa fie max. 75%;
Nu se aplică în condiţii climatice nefavorabile (ploaie, ceaţă, etc.) decât în incinte acoperite.

PREGATIREA SUPORTULUI
Suportul pe care se  aplică  IZOCOR S (şape de beton,  beton monolit,  beton prefabricat,  pardoseli  din piatră  brută,
ciment  mozaicat,  etc)  trebuie  să  fie  rezistent,  sănătos  (adeziunea  prin  smulgere  minim 1,5  N/mm2),  fără  urme  de
murdărie, praf, vopsea, zone neaderente sau alte materiale străine. Acesta trebuie pregătit  corespunzator prin sablare,
periere, desprafuire  si degresare cu diluant epoxidic  IZOCOR D101 in cazul in care este contaminat cu grasimi sau
uleiuri si amorsat cu  IZOCOR AS aplicat prin  tamponare sau pensulare într-un strat subţire, continuu si uniform, fără a
produce o pelicula lucioasa la suprafata suportului, dar suficient pentru inchiderea porilor si adeziunea cu stratul urmator.
In cazul suporturilor absorbante se pot aplica succesiv, la interval de cca. 90 de minute, mai multe straturi de amorsa,
pana la obtinerea unui suport saturat.
Produsul IZOCOR S se aplică dupa verificarea intaririi stratului de amorsa aplicat anterior, care survine in cca. 90 min
de la aplicare in conditii normale de lucru ( 20°C si 50±5% umiditate). 

AMESTECARE
Produsul  IZOCOR S se prepara in momentul utilizarii prin amestecare cu apa potabila conform  retetei de preparare
specifica pentru fiecare lot de produs, precizata in Declaratia de Conformitate emisa, in modul urmator:

• la  21–23 parti  in greutate  apa se  adauga treptat  100 parti  in greutate  produs  IZOCOR S,  amestecandu-se
continuu pâna la obtinerea unei mase omogene.

Inainte de aplicare amestecul format se lasa in repaus cca. 5 min. apoi se omogenizeaza usor 10 - 15 secunde pentru
eliminarea unei eventuale prize false. Produsul IZOCOR S amestecat cu apa are o durata de utilizare de cca. 40 min la
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230C si se intareste definitiv in minimum 24 ore.  Nu se vor prepara cantitati mai mari decat cele ce pot fi utilizate in
intervalul optim de aplicare.

APLICARE
Produsul IZOCOR S preparat se aplica prin turnare pe suprafaţa suport si  nivelare cu fierul de glet, şpaclul  şi ruloul cu
ţepi (debulator).
Se recomanda ca timpul pâna la trecerea peste sapa (walk-over-time) sa fie de minim 48 de ore, iar timpul pâna la
tratamente  ulterioare  (placarea  cu  gresie,  vopsire,  montarea  mochetei  sau  a  parchetului,  turnarea  de  pardoseala
autonivelanta  epoxidica sau  poliuretanica,  etc.)  sa  fie  de minim 7 zile,  in conditii  normale (temperatura:  20±5°C,
umiditatea aerului: 50±5%). In conditii ambientale diferite intervalul de timp pâna la tratamente ulterioare se mareste.

EXPLOATARE Produsul IZOCOR S atinge performanţele tehnice după întărire completă, adică după minim 7 zile
de la aplicare. În acest interval de timp se recomandă evitarea unor temperaturi scazute (minim
5°C), a unei  supraîncălziri  sau a  unei  uscări  rapide a suprafeţei prin contactul  direct cu razele
solare. Temperaturile extreme, inghetul si intemperiile survenite in perioada de intarire pot afecta
negativ calitatile fizico-mecanice ale sapei. 

CONSUM
SPECIFIC

Cca. 1,7 kg/m2  pe strat de 1 mm, functie de natura suportului, pentru IZOCOR S. 
Cca. 0,1 kg/m2 pe strat, pentru IZOCOR AS.

AMBALARE Produsul IZOCOR S se ambaleaza in saci de hartie, de max. 50 kg.
Produsul IZOCOR AS se ambaleaza in bidoane din plastic cu capacitatea de max. 50 litri.

DEPOZITARE Produsele  IZOCOR S şi  IZOCOR AS se  depozitează  în  locuri  uscate  special  amenajate,  la
temperaturi cuprinse între +5°C şi +35°C, ferite de umezeală, îngheţ, de surse de căldură sau de
acţiunea directă a razelor solare şi intemperii.

GARANTIE Produsele  IZOCOR AS si  IZOCOR S  pastrate in ambalaje originale sigilate, sunt garantate 3
luni de la data fabricatiei, in conditiile de depozitare mentionate.
In cazul depasirii termenului de garantie, produsele pot fi utilizate numai dupa efectuarea tuturor
determinarilor de laborator, conform STF al produsului, de către laboratorul producatorului sau de
catre un alt laborator autorizat.
Pus in opera ca sistem de protectie anticoroziva si hidrofuga impreuna cu alte produse IZOCOR
compatibile,  IZOCOR S are o durata de viata de cca. 5 ani, cu conditia respectarii tehnologiei de
punere in  opera si  exploatare.  Firma producatoare garanteaza  lucrarile  numai  in  cazul  in  care
protectia a fost executata de catre aceasta sau a asigurat asistenta tehnica la aplicarea materialelor.
Totodata, nu isi asuma raspunderea asupra rezultatelor negative obtinute, care se datoresc unor
conditii locale necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul
ei.
Datele din aceasta fisa exprima stadiul actual al cunostintelor firmei producatoare si au ca scop
prezentarea informatiilor generale asupra produsului IZOCOR S si a utilizarii lui.

MĂSURI DE SECURITATE
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Produsele IZOCOR AS si  IZOCOR S sunt netoxice şi neinflamabile.
Produsul IZOCOR AS gata de aplicare nu contine compusi organici volatili.
Se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca cuprinse in legea nr.
319/2006, normele pentru situatii de urgenta in vigoare,  precum si cele cuprinse in
fisa tehnica de securitate emisa de producator.

STF 29/2004
SEDIU: BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.6, sector 4

Telefoane: 0722.620.865, 0726.121.670, 0722.357.036
Tel./Fax:  021.492.02.05, 021.492.00.92

e-mail: pchizocor@gmail.com,
office@protectchemical.ro

                                                  www.protectchemical.ro       


