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O firmie:
Izohan sp. z o.o. istnieje na rynku od 1989 r. 

Dziś jest liderem w hydroizolacji i chemii 

budowlanej. W swojej ofercie posiada ponad 

300 produktów najwyższej jakości. Firma 

skupia cztery marki : Izohan, Izolmat, Nexler 

i Izolmix. Zaawansowana technologia gwa-

rantuje pełną powtarzalność procesów i para-

metrów.

Usługi: doradztwo techniczne, praktyczne 

i teoretyczne szkolenia dla wykonawców.

Oferta w ujęciu systemowym i produktowym:
Systemowe rozwiązania w zakresie hydro-

izolacji i renowacji fundamentów, tarasów 

i balkonów, dachów, pomieszczeń mokrych, 

basenów, zbiorników na wodę i nieczystości, 

posadzek. Produkty na wszelkiego rodzaju 

pokrycia dachowe: gonty, papowe membra-

ny PVC, papy zgrzewalne, specjalistyczne, 

tradycyjne pod markami Izolmat i Nexler. 

Oraz szeroka gama produktów znajdujących 

zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym 

i przemysłowym.

Zeszyty systemowe:
Izohan wspiera swoich Partnerów na każdym 

etapie budowy, dzieli się wiedzą i doświadcze-

niem. W tym celu wydał serie 11 poradników 

w których przedstawione są rozwiązania sys-

temowe wraz ze zdjęciami, przekrojami oraz 

przejrzystą instrukcją stosowania polecanych 

produktów. Więcej informacji znajduje się na 

stronie internetowej www.izohan.pl a tam: 

baza rysunków AutoCAD, edytor gotowych 

rozwiązań, kalkulator zużycia, pełna dokumen-

tacja.

PROFESJONALNE SYSTEMY 
HYDROIZOLACJI

n IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

tel./faks 58 781 45 85, www.izohan.pl, e-mail: info@izohan.pl

http://informatorbudownictwa.pl
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KRYSTALIZATOR K6. Zastosowanie: mineralna powłoka do uszczel-
nień krystalicznych powierzchni betonowych i żelbetowych, do uszczelniania 
obiektów narażonych na pozytywne oraz negatywne parcie wody. Cechy 
szczególne: poprzez krystalizację w porach betonu uzyskuje się dodatkowe 
wgłębne uszczelnienie podłoża; chemoodporna; do aplikacji także na świeży, 
mokry beton; mostkuje rysy do 0,4 mm; stosowana do uszczelniania zbiorników 
na wodę pitną; paroprzepuszczalna.

EKO 2K. Zastosowanie: 2-skł. mikrozaprawa cementowa do uszczelnia-
nia ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi, posadzek, 
a także tarasów, balkonów, basenów, zbiorników na wodę i nieczystości; może być 
bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi. Cechy szczególne: ela-
styczna (zdolność mostkowania rys o rozwartości 3,5 mm), bardzo dobrze przy-
czepna do podłoża, odporna na chemiczne roztwory agresywne, posiada atest 
higieniczny na kontakt z wodą pitną.

Strażnik Bruku. Zastosowanie: impregnat do nawierzchni wykona-
nych z: kostki brukowej, elementów betonowych, okładzin kamiennych, cegły 
ceramicznej, kamienia naturalnego(po uprzednio wykonanej próbie). Cechy 
szczególne: zabezpiecza przed zabrudzeniem, wzmacnia podłoże, opóźnia 
korozję biologiczną, poprawia wygląd, wzmacnia kolor (efekt tzw. ”mokrej kost-
ki”).

IZOBUD WM 2K. Zastosowanie: 2-skł., grubowarstwowa masa 
uszczelniająca (typu KMB); do zabezpieczania budynków oraz fragmentów bu-
dowli w części podziemnej przed wilgocią gruntową, wodą nie wywierającą oraz 
wywierającą ciśnienie hydrostatyczne; do wykonywania izolacji posadzek na 
gruncie i tarasów odwróconych wraz z EKO 2K. Cechy szczególne: szybko-
schnąca, wysokoelastyczna, mostkuje rysy, bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna 
w kontakcie ze styropianem).

IZOBUD ROOFIX. Zastosowanie: bitumiczna masa szpachlowa mo-
dyfikowana kauczukiem syntetycznym do uszczelniania obróbek blacharskich, 
uzupełnienia ubytków i napraw podłoża. Cechy szczególne: dzięki specjal-
nym dodatkom chemicznym można ją aplikować na wilgotne, a nawet mokre 
podłoża; dodatek włókien zbrojących pozwala na niwelowanie znacznych ruchów 
podłoża; do stosowania nawet podczas padającego deszczu i w kontakcie ze sty-
ropianem.

Ekodach. Zastosowanie: ekologiczna powłoka izolacyjno-dekoracyjna 
na różnego rodzaju pokrycia dachowe − z papy, z gontów papowych, betonowe 
o gładkiej powierzchni, z dachówek ceramicznych, eternitowe, z blachodachówki, 
z blachy ocynkowanej. Cechy szczególne: bardzo dobre właściwości kryją-
ce, odporny na działanie czynników atmosferycznych, trwały i mrozoodporny, daje 
elastyczną powłokę w kolorach wg. palety RAL. 

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 / IZOLMAT 
PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2. Papy zgrzewalne wysokomo-
dyfikowane z dodatkiem hamującym przerost korzeni, wyprodukowane na osno-
wie poliestrowej. Stosowane na dachach zielonych jako druga warstwa uszczelnia-
jąca i blokująca przejście korzeni.

IZOLMAT PLAN optimax PV. Membrana papowa wysokomodyfikowa-
na SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłoże drewniane. 
Mocuje się mechanicznie do podłoża za pomocą gwoździ z podkładkami, zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie zakładów klejem asfaltowym. Może stanowić skuteczne 
uszczelnienie wodochronne dachu stromego przez okres 24 miesięcy przed poło-
żeniem pokrycia docelowego.

IZOLMAT TOP SP. Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomody-
fikowana stosowana na wszelkie podłoża, w tym drewniane i drewnopochodne. 
Mocowana do papy podkładowej lub starego wyremontowanego pokrycia papo-
wego. Możliwe również mocowanie mechaniczne. Szczególnie polecana tam, 
gdzie użycie otwartego ognia jest niemożliwe.

http://informatorbudownictwa.pl

