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Isotex 
Een spanningsarme waterverdunbare renovatie muurverf voor binnen met een uitstekend 
isolerend vermogen. 

TOEPASSING: 
Uitstekend geschikt voor afwerking van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals rook- en roetvlekken, nicotine-
aanslag, droge waterkringen, vetvlekken,bitumenvervuiling en viltstift. 

EIGENSCHAPPEN: 
- spanningsarm
- zeer goede dekking (klasse 1 dekkracht EN-13300)
- zeer goed isolerend
- vuilafstotend
- bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
- alkali bestendig

PRODUCTINFORMATIE: 
Bindmiddel : Hybride dispersie 
Dichtheid : 1,54 kg/dm³ 
Glansgraad : mat 
Verdunning : bij voorkeur onverdund verwerken ivm isolerende eigenschappen 
Kleur : wit en lichte tinten 
Verpakking : 5L en 10L 
Houdbaarheid : min 12 maanden, in gesloten verpakking, koel en vorstvrij bewaren 

GEBRUIK: 
De draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat. 
Verwijderbare verontreinigingen en/of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. LET OP: 
• van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen
• ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (max. vochtigheidspercentage 6%)
• eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten met Mefaclean
• spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf
• poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zo nodig voorstrijken met Mefaprim fix
Het geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen.

VERWERKING: 
Verwerking : met kwast, borstel, roller of airless spray 
Verbruik : 6 -  8 m

2
 per liter afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond

Droging bij 20°C : na ca. 2 uur stofdroog, na ca. 6 uur overschilderbaar 

Voorzorgen: 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  Damp/spuitnevel niet inademen.  Bij ontoereikende ventilatie 
een geschikte ademhalingsbescherming dragen.  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad voor meer info.  Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval. 

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is: 140 g/l(2007) / 140 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 50 g/l VOS. 
GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN,  VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO 

http://www.verfland.be/
http://www.verfland.nl/

