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Niniejsza karta jest tłumaczeniem karty producenta – ICA S.p.a., Włochy z dodatkowym komentarzem 
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IS207 

KOD HANDLOWY: IS207 

NAZWA: IZOLANT  POLIURETANOWY  O  WYSOKIM  STOPNIU  KRYCIA 

OPIS: Dwuskładnikowy izolant poliuretanowy o wyjątkowej odporności 
chemicznej i zdolności penetracji podłoża. Opracowany jako izolant 
pod lakiery poliuretanowe nakładane na drewno, które może zawierać 
wilgoć lub sole organiczne mogące mieć wpływ na utwardzanie 
powłoki.  
Dostępny również w wersji białej lub kolorowej. 

PRZEZNACZENIE: 
 

UWAGA: 

Jest szczególnie zalecany pod powłoki lakierowe na parkiety oraz 
zewnętrzne elementy stolarki. 

Nie należy stosować pod powłoki poliestrowe. 

UTWARDZACZ: C207 w ilości 100% wagowych lub objętościowych 

ROZCIEŃCZALNIK: Nie ma potrzeby rozcieńczania produktu 

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI: 9 – 10 h w 20°C 

SPOSÓB APLIKACJI: Malowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk jednej lub dwóch warstw w 
odstępie 1 h.  
Nanoszenie następnej powłoki po 6 – 8 h w temperaturze 20°C. 

UWAGA: Natrysk wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

NANIESIENIE: 100 – 130 g/m2  

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: − pyłosuchość: po 15-20 min. 
− na dotyk: po 1 h 
− stan zupełnie suchy: po 4 – 5 h 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać ciecz bezbarwna 
− zawartość substancji nielotnych 25 ± 2 % 
− gęstość w 20ºC 0,915 ± 0,05 g/ml 
− czas wypływu z KF2 w 20ºC 34 ± 5 s 
− czas przydatności do użycia 12 miesięcy  

w 20ºC i szczelnie zamkniętym pojemniku 
UWAGA: Lepkość (czas wypływu) określona powyżej odnosi się do kontroli jakości 

produktu po wyprodukowaniu. Odstępstwa od ww. wartości mogą być 
spowodowane czasem i warunkami przechowywania. 

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą 
najlepszą i aktualną wiedzę.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. 
Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.ica.pl. 


