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ISOTROL GRUND
PRODUKTTYP

Högpenetrerande, opigmenterad grundfärg baserad på bl.a.
alkyd och linolja.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Stål och plåtytor
 Isotrol Grund har utmärkta penetrations- och
vätningsegenskaper.
 Används på rostiga ytor och som grundfärg på tidigare
målade ytor.
 Isotrol Grund rekommenderas särskilt för objekt som är
svåra att rengöra ex fackverks- konstruktioner,
överlappningar och spalter.
 Isotrol Grund används bl.a. som grundfärg för Isoquard
Pansar, Isotrol Finish, Isospeed och Isotrol Taktäck.
 Skall ej användas på färska zinkytor, plastisol eller
akrylatbelagda ytor.
 Ej heller på ytor sandblästrade till Sa 2½.
 Färska eller ej oxiderade zinkytor grundas med
Serablock Super.
 Används även som lagerskydd

TEKNISK DATA
Torrhalt
Densitet
Viskositet
Flampunkt
Bindemedel
Täckning
Torktid
Kulör
Glans
Appliceringsteknik
Lagring och transport
Förbackningar
Lösningsmedel
VOC
Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Ca 45 volym -%.
Ca 0,9 kg/l
16 sek (Ford C4)
+41°C.
Alkyd, vegetabiliska oljor
12-15 m²/l
6-8 timmar vid 23°C
Svagt gultonad
Halvblank
Airless spruta, rulle, pensel.
Kan förvaras kallt
1, 5, 20 liter samt fat, 200 liter
Lacknafta
460 g/l (tillhör Kat. ”binding product”)
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Denna version av vårt produktblad ersätter tidigare version. Alla data som presenteras här utgår från vår erfarenhet samt teoretiska värden.
Detta dokument fråntar inte mottagaren förpliktelsen att kontrollera produktens lämplighet samt applikation för det aktuella ändamålet. Vi
ansvarar inte för några skador uppkomna på grund av felaktig användning av produkten vid applikation eller i fråga om ändamål.
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BRUKSANVISNING

Förbehandling

Rengör ytor från vattenlösliga salter, fett och oljor med
högtryckstvätt. Avlägsna all löst sittande rost genom
vattenblästring, svepblästring, skrapning eller borstning till
rengöringsrad min St2 enl SS 055900.

Applicering

Rör om färgen noggrant. Förtunning rekommenderas inte.
Lämplig storlek på munstycket för högtrycksspruta är
0,015"-0,021". Vid kraftiga rostangrepp bör grundning eller
fläckvis målning ske två gånger. Täckmålning med Isoguard
Pansar, Isotrol Finish, Isotrol Tacktäck eller Isospeed.

Målningsförhållanden

Isotrol Grund kan appliceras vid temperaturer 5° och 40°C.
Max relativ luftfuktighet 80 %.

Torktid

Ca 6-8 timmar vid 23°C och 50 % luftfuktighet. Isotrol är
övermålningsbar efter 8 timmar.

Skyddsföreskrifter

Färgen innehåller linolja. Var försiktig med trasor,
självantändning kan ske. Innehåller lacknafta. Farligt vid
inandning och förtäring. Se för övrigt säkerhetsdatablad.
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