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PRODUKTBESKRIVELSE: 

Isoler og Dekk hvit er en helmatt alkydbasert maling med høy vaskbarhet. Den er først og 
fremst ment som isolermaling, men den kan også brukes som grunning og vanlig maling, 
spesielt på nedfelte tak og/eller overflater i tak og på vegger innendørs som har blitt malt 
med limmaling. 
Den kan brukes på alle underlag av trepanel, betong, gips, murpuss, spon- og trefiberplater 
og liknende. Den har den beste isolerende effekten og er spesielt egnet på overflater med 
fukt-, nikotin- eller røykskader samt for avsperring mot kvistgjennomslag på furu- og 
granpanel. Produktet sperrer også mot sterk lukt som har satt seg i veggene. Det kan også 
brukes ved maling av gamle lim- eller kalkmalingsmalte overflater der det ikke kan brukes 
vanntynnbare materialer. 
Malingen har svært god dekk- og fyllkraft og den beste vaskbarheten. Den skaper en 
helmatt overflate med lav lysrefleksjon. 

 
 

 
TEKNISKE DATA: 

Bruksområde Utendørs/innendørs 

Bindemiddel Alkyd 

Tørrstoffinnhold 53% 

Tørrstoffvekt 76% 

Densitet 1,50 kg/l 

Glans 3 (helmatt) 

Vaskbarhet Klasse 1 (EN 13300) 

Rengjøring/fortynning White spirit / alifatnafta 

Materialforbruk 4–6 m²/L 

Luft-/overflatetemperatur ved maling Minimum +5 °C 

Maleverktøy Pensel, rull og (etter tynning) malingssprøyte 

Støvtørr 6 t 

Overmalbar 48 t 

Gjennomtørr 72 t 

Lagringstid 2 år i ubrutt emballasje. Oppbevares frostfritt 

Farge Hvit 

Brannfare 3 
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VOC-kategori (Cat. A/g): 350 g/l (2010) 
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FORARBEID 

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på boksen, og husk å være nøye fra start. Gode 
verktøy og nøye forarbeid er forutsetningene for et vellykket maleresultat. Rør malingen 
grundig fra bunnen før du begynner å male. Malingens, luftens og underlagets temperatur 
er også viktige for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn 
+5 °C. 

Underlaget må være rent, fast, tørt og støvfritt. Vask, skyll og fjern gammel løs maling. 
Blanke alkydmalte overflater må slipes matte. Husk å beskytte gulv og møbler før du 
begynner å male. 

MALING 

Malingen er klar til bruk. Påføres med rull eller pensel. Etter tynning med white spirit 
(helst aromatfri) kan den også sprøytes på. Ved bruk for kvistisolering anbefales 
pensel. 

 

Siden malingen ved rulling har en litt kornete struktur for å gi en jevn og skjulende 
overflate, må den etterstrykes etter at den har blitt fordelt jevnt. Det betyr at når man 
maler for eksempel tak og har fordelt malingen på overflaten, drar man rullen i samme 
retning og med samme trykk og hastighet i den våte malingen. Da legger alle toppene 
seg likt i samme retning. Dermed unngår man at lyset kaster forskjellige skygger på 
overflaten, noe som kan gi et flammete utseende. Samme maling brukes som både 
grunning og til siste strøk. Vanligvis rekker det med ett strøk, men i enkelte 
sammenhenger kan det være nødvendig med to strøk, der det første strøket tørker før 
man maler det andre strøket. For å oppnå den beste isolerende effekten på kvistrike 
overflater bør produktet først males i et tynt strøk som deretter må tørke i 48 timer, før 
malingen påføres én gang til. 

 
 

 
ETTER MALING 

Tørk av verktøyene godt før du rengjør dem med white spirit. Lukk boksen godt etter 
bruk, og oppbevar den utilgjengelig for barn. Flytende malingsrester skal ikke helles i 
avløpet, men leveres på nærmeste miljøstasjon. Ta vare på miljøet – det gjør vi. 

 

 
VEDLIKEHOLD 

God vaskbarhet med motstandskraft mot vanlige husholdningskjemikalier. 


