Technische fiche

8234

Isolan

voor : Binnen
vorm : alcohol fase

Toepassingdomein:

Witte blokkerende grondlaag voor vochtige-, roest-, roet- of nicotinevlekken. Aan te
brengen op een gezonde ondergrond (muren en plafonds, pleister, kalk, behangpapier, hout
en derivaten).

Eigenschappen:

Dekkende onderlaag, die snel opdroogt en een goede bescherming biedt tegen migratie van
de vlekken, op basis van natuurlijke en vernieuwbare grondstoffen.

Samenstelling:

Alcohol, gomlak, lijnolie, titaanwit, talkpoeder, siliciumdioxide, kiezelzuur.

Uitstoot:

Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.

* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van
vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van
C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)
Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding
“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

Gebruiksaanwijzing:

Reinig vlekken op de ondergrond (borstelen of wassen). Goed schudden vóór gebruik.
Aanbrengen met borstel of rol zonder verdunning op een droge ondergrond, bedekt over
de gehele te beschilderen oppervlakte. Moet in een dunne laag worden aangebracht, zonder
vorming van overschot met blinkende afwerking bij het drogen. Ingeval van blinken, eerst
mat slijpen alvorens verf aan te brengen. Op zeer absorberende ondergronden of zeer vuile
oppervlakten, een tweede laag aanbrengen. Na ongeveer 12 uur mag u de laag verf aanbrengen.
Isolan is voorbehouden voor de Afwasbare muurverf, Caseineverf, Decorative pleister.
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Droogtijd:

12 uur op 20°C.

Rendement:

6,5 m² /Lt.

Reiniging gereedschap:

Met Galtane “Alcohol”. Niet met water en niet met Palntaardige oplosmiddel.

Voorzorgen en opslag:

Ethanol is gemakkelijk ontvlambaar! Goed verluchten tijdens het werk en ver van elke vlam
behouden. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën.
Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik
van kinderen bewaard te worden.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze
verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in
geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel
als advies worden beschouwd.
Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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Chemin de l’Ermite, 69
B-1420 Braine l’Alleud
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Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com
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