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Spärr/Isolerfärg

PRODUKTBESKRIVNING:
Isoler och Täck vit är en helmatt, alkydbaserad färg med hög tvättbarhet. Den är främst
avsedd att användas som isoleringsfärg men den fungerar även som grund- och färdigfärg,
speciellt på spända tak och/eller limfärgsmålade ytor i tak och på väggar inomhus.
Den kan användas på alla underlag av träpanel, betong, gips, puts, spån- och träfiberskivor
etc. Den har högsta isoleringseffekt och särskild lämplig på ytor med fukt-, nikotin- eller
rökskador samt för avspärrning mot kvistgenomslag på furu- och granpanel. Produkten
spärrar även mot starka lukter som satt sig i väggarna. Den passar även vid ommålning av
gamla lim- eller kalkfärgsmålade ytor där vattenburna material inte kan användas.
Färgen har mycket hög täck- och fyllkraft och högsta tvättbarhet. Den bildar en helmatt yta
med låg ljusreflektion.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Ut-/Inomhus

Bindemedel Alkyd

Volymtorrhalt 53%

Vikttorrhalt 76%

Densitet 1,50 kg/l

Glans 3 (helmatt)

Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)

Rengöring/spädning Lacknafta/Alifatnafta

Materialåtgång 4–6 m²/L

Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C

Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta

Dammtorr 6 h

Övermålningsbar 48 h

Genomtorr 72 h

Lagringstid 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt

Kulör Vit

Brandfarlighet 3

VOC-kategori (Cat. A/g): 350 g/l (2010)
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FÖRARBETE
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.Färgens, luftens
och underlagets temperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än
+5°C.
Underlaget ska vara rent, fast, torrt och dammfritt. Tvätta, skölj och avlägsna gammal lös
färg. Blanka alkydmålade ytor mattslipas. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt
innan du börjar måla.

MÅLNING
Färgen är färdig att använda. Appliceras med rulle eller pensel. Efter förtunning med
lacknafta (helst aromatfri) är den även sprutbar. Vid användning för kvistisolering
rekommenderas pensel.

Eftersom färgen vid rollning har en viss gräng (stöppling) för att ge en jämn och
döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid
målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med
samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att
lägga sig likvärdigt åt samma håll. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan,
vilket kan ge ett flammigt utseende.Samma färg används såväl som grund- och
slutfärg. Normalt är ett skikt tillräckligt men i vissa sammanhang kan 2 skikt vara
nödvändigt med mellanliggande tork. På kvistrika ytor rekommenderas – för bästa
isoleringseffekt – att först stryka produkten i ett tunt skikt, vilket får torka i minst 48
timmar, varefter färgen appliceras ytterligare en gång.

EFTER MÅLNING
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter
användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

UNDERHÅLL
Hög tvättbarhet med motståndskraft mot normala hushållskemikalier.
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