
Előre felhelyezhető vízszigetelő rendszer       

PREPRUFE® 300R & 160R rendszer 
Előre felhelyezhető vízszigetelő membrán, amely az érintkező szerkezeti betonnal erős 

adhéziós kötést alkot, megelőzve a vízvándorlást.  
 

A rendszer alkotóelemei: 

• Preprufe® 300R – jellemzően vízszintes felületeken alkalmazzák, 50 cm-nél 
vastagabb keresztmetszetű vasbeton alaplemezeknél. Kiemelkedően magas 
szintű a sérülésállósága.  
• Preprufe® 160R – jellemző alkalmazása vasbeton alaplemezeknél 50 cm 
keresztmetszetig és függőlegesen falaknál egyoldalú zsaluzati rendszerek 
esetében. 
• Preprufe® Tape – kiegészítő Preprufe® szalag a betonhoz való folyamatos 
tapadás biztosítására a szabott széleknél és a csomópontokban. 
• Bituthene® LM – nagy teljesítményű folyékony membrán az áttöréseknél, 
cölöpfejeknél, ívelt, szabálytalan vagy lépcsős felületeken és egyéb kényes 
csomópontokban. 
•  Adcor® 500S – cementes vízre duzzadó tömítő szalag betonszerkezetek 
építési hézagaihoz.   

 

   
Termék leírása 

A Preprufe® vízszigetelő lemezek több rétegből állnak, tartalmaznak egy robusztus HDPE réteget, egy könnyen aktiválódó 
nyomásérzékeny ragasztó-réteget, és egy időjárási ártalmak ellen védelmet nyújtó réteget. A Magasfokú Kötés Technológiá™-val 
(Advanced Bond Technology™) megtervezett Preprufe® 300R & 160R membránok az érintkező friss szerkezeti betonnal egy egyedi, 
szerves kötést alkotnak, egyaránt megakadályozva a merőleges és az oldalirányú vízvándorlást, miközben egy robusztus akadályt 
biztosítanak víz, pára és gázok (radon, metán, széndioxid) ellen. 

Előnyök 

•  Sokoldalú – alkalmazható alaplemezek alatt és egyoldalú zsaluzat rendszerek esetén. 
•  Adhéziósan kötődik a betonhoz– az egyetlen olyan technológia, amely bizonyítottan képes ellenállni a vízvándorlásnak. 
•  Könnyűsúlyú, flexibilis – könnyű a kezelése és a beépítése nem igényel különleges sarokelemeket. 
•  Nincs tompaillesztés – minden illesztés öntapadó vagy Preprufe® Tape szalaggal lefedett, növelve a szivárgás elleni védelmet. 
•  Inaktív – nem támadják meg a talajvíz szennyező anyagai, a szennyvíz vagy a ciklikus nedves / száraz igénybevétel. 
•  A szerkezethez szilárdan rögzül - érzéketlen a talajsüllyedésre, kisebb földrengésekre, mivel együtt mozog az építménnyel. 
•  Sima felületű membrán – a helyszíni szennyeződések könnyen eltávolíthatók. 
•  Vegyszerállósága kiváló - megvédi a szerkezetet a sók és a szulfátok, valamint az olajszármazékok támadásától.  
•  Teljes rendszer – a különböző áttörésekhez, illetve az építési és dilatációs hézagok védelmére a GCP széles termékskálát biztosít. 
•  Igen gazdaságos – az elmaradó szerkezetek (aljzatbeton, védőbeton, szigetelést tartó fal, külön szigetelésvédelem) miatt. 

Alkalmazás 

Nem igényel gondosan simított felületet, a membránt fogadó aljzatnak csupán teherbírónak kell lennie, hogy betonozáskor legyen 
megfelelő ellentartás. Az aljzatoknak elég merevnek kell lenniük ahhoz, hogy ne mozduljanak el a betonozás közben.  
A Preprufe® membránokat 1.2 méter széles tekercsekben szállítják, egy különleges ragadós szegéllyel az egyik oldalon, amellyel 
biztosítani lehet az öntapadó átlapolásokat a tekercsek között. Az összes többi átlapolást Preprufe® Tape szalaggal kell lefedni.  

Vízszintes felületeken a szigetelőlemezeket közvetlenül a választott aljzatra 

(kellő tömörségű talajra vagy legfeljebb 10 cm vastagságú szerelőbetonra) 

fektetik, felhajtással egy megfelelő ellentartást biztosító ideiglenes zsaluzatra az 

alaplemez magasságáig. Ahol szükséges hőszigetelő tábla elhelyezése, az mindig 

a szigetelőlemezek alá kerüljön. Az időjárásvédő fólia eltávolítása után 

közvetlenül a szigetelőlemezen történik a betonacél szerelése. 

 

  

Függőleges felületeknél gondoskodni kell a szigetelés megfelelő 

megtámasztásáról: ez lehet meglévő téglafal, betonfal (résfal), OSB lemez, 

zsaluzat vagy bármely más tábla, melyre a membrán a ragadós szegélye mentén 

mechanikusan rögzíthető. A függőleges rögzítéseket lefedi a következő Preprufe 

tekercs öntapadó szegélye. Ahol nincs öntapadó szegély (pld. a lemez felső széle), 

ott a rögzítés vízszintes vonalát le kell fedni végig Preprufe® Tape LT öntapadó 

szalaggal. 

 

   

A szigetelőlemezek egyik esetben sem igényelnek védelmet, sőt, tilos bármilyen védőréteg közbeiktatása.  A Preprufe® a rá-, illetve 

melléöntött friss betonhoz tapad adhéziós kötéssel és megakadályozza mindenfajta nedvesség átjutását a szerkezeten:                                     

a szerkezet körüli vízvándorlás veszélye kizárt. Várható élettartama az építmény élettartamával megegyező. 

       

      

        



Utólag felhelyezhető vízszigetelő rendszerek       

PREPRUFE® 800PA rendszer 
Utólag felhelyezhető öntapadó, vízvándorlást gátló, víz- és gázzáró HDPE membrán.  
 

A rendszer alkotóelemei: 

• Preprufe® 800PA – kritikus alépítmények oldalfalain alkalmazzák  
víztől, nedvességtől és gázoktól való védelemként.  
• Preprufe® SC1 Primer – zöld színű, oldószer alapú, gyorsan 
száradó, nedvesség és „zöld beton” toleráns felületkellősítő anyag. 

• Bituthene® LM – nagy teljesítményű folyékony membrán az 
áttörések vízzáróságának biztosítására. 

• Protection 03 3 mm-es védőtábla – a vízszigetelő membránt védi 
a háttöltés okozta mechanikai sérülésektől. 

• Hydroduct® - GCP gyártmányú szivárgólemezek. 

• Adcor® 500S – cementes vízre duzzadó tömítő szalag 
betonszerkezetek építési hézagaihoz.   

 

 
Termék leírása 
A Preprufe® 800PA egy hidegen felhelyezhető, öntapadó vízszigetelő membrán, mely egy erősített keresztlaminált HDPE 
hordozófóliából és egy szintetikus nem-bitumenes tapadórétegből áll. A Preprufe® 800PA magában foglalja a Preprufe Magasfokú 
Kötés Technológiá™-t (Preprufe Advanced Bond Technology™). 

Előnyök 
• Nem-bitumenes , a Preprufe Magasfokú Kötés technológiára épülő, szintetikus alapú vízszigetelő membrán.  

• Tapadás – kiváló tapadás minden hőmérsékleten. 

• Produktivitás – 1,2 méter széles tekercsekben áll rendelkezésre, a hatékonyabb munkavégzésért. 

• Teljes felületen tapad – kizárja a vízvándorlást a membrán és a fogadó felület között. 

• Elasztomer – alkalmazkodik a mozgásokhoz és áthidalja a beton zsugorodásból adódó repedéseit. 

• Kiváló teljesítmény – magas szakítószilárdság, nyúlás és elhasználódási ellenállás.  

• Vizet és párát át nem eresztő – védelmet biztosít minden olyan alépítménynek, melybe semmi sem szivároghat be.  

• Ellenáll gázoknak - metán, széndioxid és radon gázok elleni védelem, fölülmúlva a membránokra vonatkozó angol BRE 

Reports 211 (radon) és 212 metán és széndioxid szabványok előírásait. 

Alkalmazás 
A Preprufe® 800PA felhelyezhető cementes és fém felületekre. Két változata létezik: a Preprufe® 800PA  +5°C és +40°C, a Preprufe® 
800PA LT -5°C és +25°C között alkalmazható. A szigetelést fogadó felületnek tisztának, zsírmentesnek, oldószermentesnek, simának 
és épnek kell lennie. A 3mm-nél nagyobb egyenetlenségeket el kell távolítani vagy ki kell tölteni betonjavító habarcs termékkel.   

Minden felületet le kell alapozni egy réteg Preprufe® SC1 Primer 
felületkellősítővel. A kellősített felületre még aznap fel kell helyezni a 
membránt, melyet tapadós oldalával a fogadó felület felé fordítva, 
fentről lefelé rásimítjuk a felületre, közben fokozatosan eltávolítjuk 
alulról a lehúzható védőpapírt. Hengerléssel biztosítjuk a megfelelő 
kezdeti tapadást. Az egymás melletti tekercseket a rányomtatott 
vonalak mentén kell legalább 50 mm-rel átlapolni, a végeken 
úgyszintén. Az átlapolásokat szintén jól le kell hengerelni, a teljes 
tapadás és folyamatosság biztosítása érdekében. 

 

  

Preprufe® szigetelőlemezek jellemző tulajdonságai                                                                   
 

Tulajdonságok 
Preprufe® 

300R 160R 

Tapadás betonhoz (N/mm) 
ASTM D 903 mód. 

2.88 2.88 

Átlapolás nyírószilárdsága (N/mm) 

EN 12317-2 
9.52 9.52 

Hidrosztatikai nyomással szembeni 

ellenállás (m)  ASTM D 5385 mód. 
> 70 > 70 

Rugalmasság alacsony hőmérsékleten és 
repedésáthidalás (vizsgálat -26°C-on, 
0.75 - 3.25 mm repedéstágasság, 100 
ciklus) ASTM D 836 mód. 

Sértetlen 
marad - 

Megfelel 

Sértetlen marad 
- Megfelel 

Pontnyomásállóság (N) ASTM E154 990 445 

Vízgőzáteresztő képesség mértéke          
(g /m2/24 óra) BBA Laboratóriumok  
BS 3177:1959 (1995) (75% RH / 25°C) 

0 
vízhatlan 

0 
vízhatlan 

Metán áteresztőképesség  
(ml / m2.nap.atm)    

44.31 60.81 

Radon diffúziós tényező (m2 / s) 7.7x10-12 5.7x10-12 
 

 
Tulajdonságok 

Preprufe® 800PA 

Jellemző 

érték 

Vizsgálati 

módszer 

Tapadószilárdság  
23C-on, min. (N/mm) 

3.2  
ASTM D 903  
3. módosítás 

Hidrosztatikai nyomással 
szembeni ellenállás (m) 

> 70  ASTM D 5385  

Radon diffúziós tényező 
(m2/s) 

5.6 x 10-12  
CTU Prágai 
Egyetem 
K124/02/95 

Metán ellenállóképesség 
(ml/m2·24h·atm) 

74.2  
Versaperm Ltd. 
vizsgálata 

Széndioxid 
ellenállóképesség  
(ml/m2·24h·atm) 

2.5 
BBA 97/3325  
(1. és 7. rész) 

 

 

 
 

 

GCP Applied Technologies (UK) LTD 

Ipswich Road, Slough, Berkshire SL1 4EQ  

Egyesült Királyság   -   09/F017 

EN 13967 

Preprufe® 300R, 160R, 800PA Flexibilis vízszigetelő 

lemezek. Típus T  Reakció tűzre: E   
Vízállóság: Megfelel 60 kPa értéken 

 

                



 

 

PREPRUFE® - BITUTHENE® rendszer 
Oldalfalra utólag felhelyezhető, öntapadó, HDPE alapanyagú víz-, gáz- és párazáró 

membránok fokozott tapadási jellemzőkkel, mélyépítési és egyéb szerkezetekhez.  
 

A rendszer alkotóelemei: 

• Bituthene® 8000/8000S, 4000/4000S – a hidegen felhelyezhető 
öntapadó membránok talajvíznyomás, talajpára és gázok elleni 
szigetelésként alkalmazható. 
•  Bituthene® GP – hidegen felhelyezhető öntapadó membrán  
talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésként alkalmazható (képes 
ellenállni max. 1 m vízoszlopnyomásnak). 
• Bituthene® Primer B2 és S2 – oldószeres, nedvességtűrő, gyorsan 
száradó felületkellősítő anyagok Bituthene® szigetelőlemezek alá. 

• Bituthene® LM – kétkomponensű, vegyileg kezelt, nagy 
teljesítményű folyékony membrán, mely felkenés után gumiszerűvé 
kikeményedik, így biztosítva a vízszigetelés folytonosságát 
szabálytalan felületeken, sarkoknál, különböző áttöréseknél és egyéb 
kényes csomópontokban. 

• Protection 03 3 mm-es védőtábla – a vízszigetelő membránt védi 
a háttöltés okozta mechanikai sérülésektől. 

• Hydroduct® - GCP gyártmányú szivárgólemezek. 

• Bitustik STD/4000 – kétoldalt öntapadó szalag a védőlemezek, 
szivárgólemezek szigetelőlemezre történő felragasztásához. 

• Adcor® 500S – cementes vízre duzzadó tömítő szalag 
betonszerkezetek építési hézagaihoz.   

 

 

Termékek leírása 

A   Bituthene®   hidegen   felhelyezhető,   öntapadó,   rugalmas   vízszigetelő   membránok egy  nagyteljesítményű  keresztlaminált 
HDPE hordozófóliából és a rá felvitt egyedi, rendkívül ragadós öntapadó gumi-bitumen masszából állnak.  

Előnyök 

• Hidegen felhelyezhetők – gyors, megbízható, egyszerű felhelyezés az aljzatokra, különösen alacsony hőmérsékleten 
     alkalmazásuk időmegtakarítást jelent.  
• Víz- és páraszigetelők – ellátják mindenfajta alépítmény védelmét.  
• Gázszigetelők – metán, széndioxid és radon gázok elleni védelem, fölülmúlva a membránokra vonatkozó BRE Reports  
      211 (radon) és 212 (metán és széndioxid) angol szabványok előírásait. 
• Vegyszerálló –  hatékony külső védelmet nyújt az agresszív talaj, szennyezett talajvíz és szuszpenzióban lévő szénhidrogének 
      ellen.  
• Nedvességtűrő kellősítés – lehetővé teszi a nedves vagy szélsőséges időjárási körülmények közötti munkavégzést is.    
• A széles „alkalmazásablak” csökkenti az átfutási időt – alkalmazásának hőmérséklet tartománya  -5°C –tól +35°C-ig terjed. 
• Keresztlaminált nagy sűrűségű polietilén hordozófólia – magas szakítószilárdságot, pontnyomás- és ütésállóságot biztosít.  
• Jelzővonal az átlapoláshoz – biztosítja az átlapolások jó minőségét és csökkenti az alkalmazási időt.  
• Rugalmas – áthidalja a beton zsugorodásból adódó repedéseit.  
• Magasabb szintű teljesítmény –  ellenállás  70 m  magas hidrosztatikus nyomásnak. 

• A rendszer kompatibilitása – együtt használható az előre felhelyezhető Preprufe®  membránokkal, a Bituthene® LM folyékony 

      membránnal és a Hydroduct® szivárgólemezekkel rendszerszerű megoldások esetén.    

Bituthene® szigetelőlemezek jellemző tulajdonságai                                                                   
 

Tulajdonság 8000 8000S 

Szín 
Világos-
szürke 

Világos-
szürke 

Alkalmazási hőmérsékletek 
  - 5°C-tól  
+20°C-ig 

+15°C-tól  
+35°C-ig 

Hidrosztatikai nyomás 
ellenállás 

> 70 m 
vízoszlop 

> 70 m 
vízoszlop 

Radon átbocsátási 
koefficiens   

1.0x10-12 
m2/s 

1.0x10-12 m2/s 

CO2 áteresztőképesség 
2.6 
ml/m2.nap 

2.6 ml/m2.nap 

Metán áteresztőképesség   
1.04 
ml/m2.nap 

1.04 
ml/m2.nap 

 

 Tulajdonság 4000 4000S 

Szín 
Sötétszürke-

fekete 

Sötétszürke-

fekete 

Alkalmazási 

hőmérsékletek 

-5°C-tól  

+20°C-ig 

+15°C-tól  

+35°C-ig 

Hidrosztatikai 

nyomás ellenállás 

> 70 m 

vízoszlop 
> 70 m vízoszlop 

Metán 

áteresztőképesség   

113.14 

ml/m2/nap 
114.30 ml/m2/nap 

Radon átbocsátási 

koefficiens   2.3x10-11 m2/s 1.1x10-11 m2/s 

 

          

   

 
 

 

GCP Applied Technologies (UK) LTD 

Ipswich Road, Slough, Berkshire SL1 4EQ  

Egyesült Királyság   -   09/F017 

EN 13967 

Bituthene® 8000, 8000S, 4000, 4000S Flexibilis vízszigetelő 
lemezek. Típus T  Reakció tűzre: E   

Vízállóság: Megfelel 60 kPa értéken 

 



GCP Applied Technologies gyártmányú vízszigetelési termékek  

lényeges terméktulajdonságai 
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott termékkörök  

figyelembevételével, a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez kiadott 1. melléklet szerint 

4./  Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajvíznyomás elleni műanyag szigetelőlemezek 

Fogalom meghatározások 
Jellemzők az EN 13967:2012 harmonizált szabványnak megfelelően 

PREPRUFE 300R PREPRUFE 160R PREPRUFE 800PA LT 

4.1. Méretek, tűrések, felülettömeg 

          Hossz (m): 

          Vastagság (mm): 

          Hordozófólia szélessége (m): 

          Teljes szélesség (tekercs) (m):   

          Felületegységnyi tömeg (g/m2) 

 

30.15 + 0.25 

1.20 + 0.08 

1.206 + 0.010 

1.206 + 0.010 

1150 + 70 

 

35.15 + 0.25 

0.80 + 0.05 

1.206 + 0.010 

1.206 + 0.010 

810 + 50 

 

35.10 + 0.25 

0.80 + 0.07 

1.206 + 0.006 

1.206 + 0.006 

735 + 50 

4.2. Vízzáróság (60 kPa értéken): 

       - Páraáteresztő képesség (µ=sD/d): 

Megfelel 

950.000 + 30% 

Megfelel 

950.000 + 30% 

Megfelel 

380.000 + 30% 

4.3. Tűzvédelmi osztály E E E 

4.4. Mechanikai jellemzők 

- Ütésállóság (Alu-tábla) (mm):  

- Ellenállás beszakításra (szegszár) (N):  

 

- Átlapolás szilárdsága (N/50 mm): 

- Szakítószilárdsági tulajdonságok  - erősítetlen   

  lemezek (szilárdság N/6 mm-ben): 

- Szakítószilárdsági tulajdonságok  - erősítetlen  lemezek  

  (megnyúlás %-ban): 

- Statikus terheléssel szembeni ellenállás: 

 

≥   400 

Hosszirányú    > 450 

Keresztirányú > 600  

> 850 

Hosszirányú    > 110 

Keresztirányú > 120  

      Hosszirányú     > 4.5 

      Keresztirányú  > 4  

       > 20 - Megfelel 

 

≥ 250  

Hosszirányú  > 300 

Keresztirányú > 450  

> 480 

 Hosszirányú     > 60 

     Keresztirányú   > 60  

     Hosszirányú   > 4.5 

      Keresztirányú > 4 

> 20 - Megfelel 

 

≥ 150 

       Hosszirányú    > 155 

       Keresztirányú > 180  

> 220 

        Hosszirányú     > 430 

Keresztirányú > 430  

        Hosszirányú    > 180 

        Keresztirányú  > 180  

> 20 - Megfelel 

4.5. Viselkedés mesterséges öregítés 

        hatására 

- Vízállóság (60 kPa értéken) tartóssága  

   öregedés / károsodás ellenében: 

- Vízállóság (60 kPa értéken) és  

  szakítószilárdság tartóssága vegyi anyagok ellenében: 

 

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

4.6. Veszélyes anyagok NMT NMT NMT 

 

 
 

  

 

5./  Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség és talajvíznyomás elleni bitumenes szigetelőlemezek 

Fogalom meghatározások 
Jellemzők az EN 13967:2012 harmonizált szabványnak megfelelően 

BITUTHENE 8000 BITUTHENE 8000S BITUTHENE 4000 BITUTHENE 4000S 

5.1. Méretek, tűrések, felülettömeg 

Hossz (m): 

Vastagság (mm): 

Hordozófólia szélessége (m): 

Teljes szélesség (tekercs) (m): 

Felületegységnyi tömeg (g/m2) 

 

20.15 + 0.15 

1.52 + 0.08 

0.987 + 0.007 

1.000 + 0.010 

1490 + 90 

 

20.15 + 0.15 

1.52 + 0.08 

0.987 + 0.007 

1.000 + 0.010 

1490 + 90 

 

20.15 + 0.15 

1.52 + 0.08 

0.987 + 0.007 

1.000 + 0.010 

1490 + 90 

 

20.15 + 0.15 

1.52 + 0.08 

0.987 + 0.007 

1.000 + 0.010 

1490 + 90 

5.2. Vízzáróság: 

       - Páraáteresztő képesség (µ=sD/d): 

 

105.000 + 30% 

 

105.000 + 30% 

 

110.000 + 30% 

 

140.000 + 30% 

5.3. Tűzvédelmi osztály E E E E 

5.4. Mechanikai jellemzők 

- Ütésállóság (Alu-tábla) (mm):  

 
> 150 

 
> 150 

 
> 150 

 
> 150 

- Ellenállás beszakításra (szegszár) (N):  

- Átlapolás szilárdsága (N/50 mm): 

- Szakítószilárdsági tulajdonságok  - 

erősítetlen  lemezek (szilárdság N/50 mm-ben) 

- Szakítószilárdsági tulajdonságok  - 

erősítetlen  lemezek (megnyúlás %-ban): 

- Statikus terheléssel szembeni ellenállás (kg): 

> 100  

> 190 

   Hosszirányú    > 180 

   Keresztirányú > 180  

   Hosszirányú    > 5 

   Keresztirányú  > 5  

> 20 - Megfelel 

> 100  

> 190 

    Hosszirányú   > 180 

Keresztirányú > 180  

    Hosszirányú   > 5 

    Keresztirányú > 5  

> 20 - Megfelel 

> 120  

> 150 

    Hosszirányú   > 200 

Keresztirányú > 240  

    Hosszirányú     > 270 

    Keresztirányú   > 220  

> 20 - Megfelel 

> 120     

> 150 

    Hosszirányú   > 200 

    Keresztirányú > 240 

    Hosszirányú  > 270 

    Keresztirányú  > 220  

> 20 - Megfelel 

5.5. Viselkedés mesterséges öregítés hatására 

- Vízállóság tartóssága öregedés / károsodás   

   ellenében (60 kPa értéken): 

- Vízállóság tartóssága vegyi anyagok  

   ellenében (60 kPa értéken): 

- Szakítószilárdság tartóssága vegyi anyagok   

  ellenében:  

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

5.6. Veszélyes anyagok NMT  NMT NMT NMT 

NMT – Nincs meghatározott teljesítmény. 

További információért és szaktanácsért kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz: 

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.         1029 Budapest, József Attila útja 25.          Telefon / fax: (1) 223-0240 

                        Honlap:  www.isoprof.hu                             E-mail:  isoprof@isoprof.hu                        Mobiltelefon: +36 20 9627 997 
Az adatokon és szaktudáson alapuló, igaz és pontos közölt információkat a felhasználó tájékoztatása, megfontolása és megerősítése céljából adjuk ki. Mivel a beépítés körülményei kívül esnek 

ellenőrzésünkön, az elkészült munka minőségét nem szavatoljuk. Kérjük, olvassa el valamennyi, az értékesítési feltételeinkkel kapcsolatos, az általunk szállított anyagokra vonatkozó ajánlatot 

és tanácsot, beleértve korlátozott szavatossági és jogorvoslati lehetőségeinket! A közölt ajánlatok és tanácsok nem hágnak át semmilyen törvényes előírást és nem sértik valamely harmadik 

fél érdekeit. 

 

http://www.isoprof.hu/
mailto:isoprof@isoprof.hu

