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DESCRIERE IZOCOR  DT  este  un  produs  monocomponent  pe  bază  de  bitum,  răşini  sintetice,  solvenţi
organici, materiale pulverulente şi pudretă de cauciuc, cu proprietati hidrofuge şi anticorozive.
Se fabrică într-o singură calitate şi două sortimente: IZOCOR DT, DT1.

UTILIZARE • Hidroizolarea şi protejarea rezervoarelor de apă, bazinelor de înot şi recipientelor;
• Hidroizolarea  subsolurilor supuse la presiunea apei;
• Hidroizolarea interioară şi exterioară a clădirilor vechi şi noi;
• Hidroizolarea pereţilor, fundaţiilor, pasajelor subterane;
• Hidroizolarea şi protejarea lucrărilor civile (tunele, canale de irigaţii, baraje, ziduri de sprijin);
• La remedierea hidroizolaţiilor vechi pe bază de folii  bitumate sau în lucrări noi de izolaţii

hidrofuge la terase, acoperişuri sau fundaţii;
• Ca strat de baza în structuri anticorosive pentru construcţii metalice subterane sau supraterane;
• La protejarea suprafeţelor  de beton amorsate cu  IZOCOR HA  sau de metal  grunduite  cu

IZOCOR HA,  IZOCOR GA sau IZOCOR GE3000 în medii cu umiditate excesivă, fiind un
produs impermeabil.

• Sistemele de protecţie cu  IZOCOR DT aplicate la exterior vor fi completate obligatoriu cu
cca. 2 straturi de  IZOCOR R, pentru a proteja sistemul de actiunea radiatiilor solare si a
intemperiilor.

AVANTAJE • Are calităţi  hidrofuge  şi  anticorozive,  este  elastic,  rezistent  la  uzură  mecanică  şi  la  medii
chimice  agresive  (alcaline,  acide,  săruri,  uleiuri  minerale,  apă,  apă  dedurizată,  apă
demineralizată);

• Formează o peliculă continuă, mată, de culoare neagră, foarte aderentă la suport (beton, metal,
caramidă, folii bitumate);

• Poate fi folosit la interior sau  la exterior, în domeniul construcţiilor industriale şi civile; 
• Acoperă fisurile de contracţie şi crăpăturile capilare;
• Aplicare uşoară pe suport, este tixotrop;
• Sistemele de protectie pot fi exploatate intre -30C si +60C, iar accidental pâna la +80C. 

SOLUTII DE 
PROTECTIE

Adoptarea soluţiilor de protecţie se face conform indicaţiilor producătorului sau ale unui institut
de specialitate.

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici U.M.
Valori

DT DT1

Aspect, culoare -
Solutie vâscoasă,
omogenă, neagră

Solutie semivâscoasă,
omogenă, neagră

Timp de curgere prin cupa vâscozimetrică  4 mm la 23C sec. - 40 – 70 

Masa volumică la 23C g/cm3 0,85 – 1,05 0,90 – 1,10 

Grosime peliculă mm min. 0,20 min. 0,08

Flexibilitate pe dorn mm max. 2

Timp de uscare la 23C ore max. 24

Aderenţă la suport grad I

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

CONDIŢII DE   APLICARE
• Temperatura ambianta si a suportului să fie cuprinsă între +5C si +35C;
• Umiditatea aerului max. 75 %.
• Produsul se conditioneaza 24 de ore inainte de aplicare in ambalajul propriu la temperatura de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie pregatita prin procedee fizico-mecanice, uscata, desprafuita si degresata cu
diluant IZOCOR D101, amorsata sau grunduita, in functie de natura sa  si de specificatiile solutiei tehnice adoptate.
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APLICARE
Produsele IZOCOR DT se omogenizează în ambalaje înainte de aplicare pentru îndepărtarea oricărui sediment. 
Aplicarea se face manual cu pensula sau bidineaua şi mecanizat prin pulverizare cu pistolul cu aer comprimat cu duza
corespunzatoare vâscozităţii produsului. Se poate dilua la nevoie cu diluant IZOCOR D101 max. 10%.Adaugarea unei
cantitati  mai  mari  de  diluant  duce  la  defecte  de  uscare  si  comportament  necorespunzator  din  punct  de  vedere  al
rezistentelor mecanice si la atac chimic.
Spălarea sculelor se face imediat după încetarea lucrului cu diluant IZOCOR D101.

EXPLOATARE Protecţiile anticorosive realizate cu IZOCOR DT pot fi date în exploatare după minim 5 zile de la
aplicarea ultimului strat, timp în care se menţin condiţiile de temperatură şi umiditate impuse în
timpul aplicării. 

CONSUM
SPECIFIC

Cca. 0,600 - 0,700 kg/m2/strat pentru IZOCOR DT;
Cca. 0,400 - 0,500 kg/m2/strat pentru IZOCOR DT1

AMBALARE Produsele IZOCOR DT se ambalează în recipiente metalice, uscate, închise etanş, cu o capacitate
maxima de 200 l.

TRANSPORT 
SI

DEPOZITARE

Produsul IZOCOR DT se transporta si depozitează în locuri uscate, ferite de radiaţii solare directe
şi intemperii, special amenajate pentru substanţe chimice nocive periculoase,conform legilor in
vigoare, la temperaturi cuprinse între +5°C şi +30°C.

GARANTIE Produsul  IZOCOR DT păstrate în ambalaje originale sigilate sunt garantate 6 luni de la data
fabricaţiei, în condiţiile de depozitare menţionate.
Calitatea produsului  IZOCOR DT poate fi verificata numai in perioada  termenului de garanţie
prin  efectuarea  tuturor  determinărilor  de  laborator  conform  STF  al  produsului,  de  catre  un
laborator  autorizat/acreditat,  caz  in  care prelevarea probelor  se va face din ambalaje originale
sigilate, de catre laboratorul autorizat/acreditat, in prezenta unui reprezentant al Producatorului.
Pus în operă ca protecţie anticorozivă şi hidrofugă, IZOCOR DT are o durata de viata de minim 3
ani  cu  conditia  respectarii  tehnologiei  de  punere  in  opera  si  exploatare.   Firma producătoare
garantează lucrările numai în cazul în care protecţia a fost executată de către aceasta. Totodata nu
îşi  asumă răspunderea asupra  rezultatelor  negative  obţinute,  care  se  datoreaza  unor  condiţii
locale necorespunzătoare de aplicare şi utilizare, ai căror parametri nu sunt sub controlul ei.
Datele din aceasta fişă exprimă stadiul actual al cunoştinţelor firmei producătoare şi au ca scop
prezentarea informaţiilor generale asupra produsului  IZOCOR DT şi a utilizării lui.Beneficiarul
produsului trebuie sa testeze daca produsul este corespunzator cerintelor sale inainte de utilizare si
sa consulte fisa tehnica cea mai recenta a produsului ,aceasta eliberandu-se la cerere.

MĂSURI DE SECURITATE 
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Produsul IZOCOR DT  este toxic si inflamabil.
Produsul IZOCOR DT gata de aplicare contine compusi organici volatili maxim
400 g/l.  Subcategoria  produsului  conform  HG735/2006:  i  -  Acoperiri  performante
monocomponente. Limita COV admisa: 500 g/l.
Se  vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă cuprinse în legea nr.
319/2006, normele pentru situaţii de urgenţă în vigoare, precum şi cele cuprinse în
fisa cu date de securitate a produsului emisa de producator.  

STF 9/1994

S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.
SEDIU: BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.6, Bl. 29, Sc. 2, Ap.
56, Sector 4
FABRICA DE PRODUCTIE: POPESTI – LEORDENI,
Str.Taberei, nr 3, Jud. Ilfov
Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;
Tel./Fax: 0371.327.887 / 0372.875.858;
E-mail: office@protectchemical.ro, pchizocor@gmail.com
Adresa de internet: www.protectchemical.ro
CIF: RO 4877638 Nr.Reg.Com.: J40/24690/27.10.1993
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