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IsoGrund Ultra
Met water te verdunnen, hechtingbevorderend, isolerend
voorstrijkmiddel voor binnen. Kationische technologie.

Materiaal

Hechtingbevorderend voorstrijkmiddel voor het isoleren van nicotine- en (droge) watervlekken, van
bestanddelen die verkleuren en aniline bevatten in de ondergrond. Ook toe te passen als isolerende
grondlaag onder behang en op hout met verkleurende inhoudsstoffen.

Toepassing

■ hoge isolerende werking
■ met water te verdunnen
■ milieusparend
■ reukarm
■ waterdampdoorlatend
■ uitstekende hechting
■ spanningsarm
■ alkalivast

Eigenschappen

Kationische polymerisaathars in oplossing.Materiaalbasis

5 en 10 literVerpakking

Wit.

IsoGrund Ultra kan niet op kleur gebracht worden. Door het bijzondere bindmiddel is het
product niet met andere materialen te mengen.

Kleur

MatGlansgraad

Koel, maar vorstvrij.Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm3Technische eigenschappen

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + - -

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606
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Verwerking

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Geschikte ondergronden

Alle vervuiling/verkleuringen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden alvorens te coaten met
IsoGrund Ultra, indien nodig met behulp van reinigingsmiddelen.

Niet draagkrachtige coatings:

Voorbereiding van de ondergrond

Niet draagkrachtige coatings van lak, dispersieverf of kunstharspleister verwijderen. Grof poreuze,
zandende of zuigende ondergronden voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Niet draagkrachtige minerale
verflagen mechanisch verwijderenen de vlakken ontstoffen. Een grondlaag aanbrengen met Dupa Fix
Grund.

Niet-klevend behang:
Volledig verwijderen. Was behanglijm en resten af. Maak aan met Dupa-Putzfestiger om de resterende
behanglijm te binden. Breng één laag IsoGrund Ultra aan om verkleuring door lijmresten te
voorkomen.

Oppervlakken met nicotine-, water-, roet- of vetvlekken:
Nicotinevlekken en roet- of vetvlekken met water en een vetoplossend huishoudelijk
schoonmaakmiddel afwassen en goed laten drogen.
Opgedroogde watervlekken wegborstelen.

Hout en op hout gebaseerde materialen:
Coaten met het waterverdunbare, milieuvriendelijke Capacryl Aqua acryllakken of Capacryl Aqua PU-
Lacken.

Vergeelde gipsplaat oppervlakken: 
Gipsplamuurvlakken eerst voorstrijken met CapaTex Fix THIX, daarna voorstrijken met IsoGrund Ultra.

Roestvlekken:
Afborstelen en dan verzegelen met Capalac Aqua Multiprimer.

Noot Q2/Q3 Opvulling / dunne lagen gips < 0,5 mm

Bij gebruik van gipshoudende, hydraulisch hardende egalisatiemiddelen in kwaliteitsniveau Q2/Q3
wordt een transparante, watergedragen primer aanbevolen.
Als alternatief voor het vullen met gips op basis van Q3 is het vullen met pasteuze vulmassa's
succesvol gebleken.

Aanbrengen met kwast of roller en geschikte spuitapparatuur.

Airless:

Verwerkingsmethode

Verdunning max. 5% met water
Airless apparatuur
Spuitdruk 180 - 200 bar
Spuithoek 40° - 50°
Nozzlegrootte in inch 0,019 - 0,025"
Pistoolsteekfilter in MW ca. 0,31mm
Rolsystemen met tank
Spuitdruk 80 - 120 bar
Pistoolsteekfilter in MW ca. 0,31mm

Let op: Vóór het spuiten moeten de verven worden opgeroerd en gezeefd. Het is altijd zinvol om de
nog natte coating lichtjes na te rollen met een fijne binnenrol. Dit zorgt voor een uniform uiterlijk van
het oppervlak. Reinig de apparatuur onmiddellijk na gebruik met water. Als het werk wordt
onderbroken, laat het apparaat dan in verf staan, dek het reservoir af met bijv. folie en houd het pistool
en de spuitkop onder water. Voor afdekmaatregelen, zie algemene instructies. Spatten onmiddellijk
met schoon water verwijderen.

Een grondlaag aanbrengen met IsoGrund Ultra, onverdund. Bij extreme vervuiling kan een tweede
laag IsoGrund Ultra noodzakelijk zijn.
De voorstrijklaag goed laten drogen (tenminste 12 uur).

Op de grondlaag 1 tot 2 lagen Caparol-binnenmuurverf aanbrengen. Raadpleeg het des betreffende
technisch informatieblad.

Opbouw van het systeem

Ca. 9 m²/L per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op
het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.
Voor een optimale isolerende werking moet de minimum temperatuur 16 °C zijn.

Verwerkingsomstandigheden
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Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is IsoGrund Ultra na ca. 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.Reinigen gereedschap

IsoGrund Ultra mag niet worden gemengd of verdund met andere materialen / verven. Bij het
spuiten moeten de spuitapparatuur alsmede de slangleidingen en alle fittingen vooraf
zorgvuldig worden gespoeld/gereinigd, anders kunnen zich klonters in de apparatuur vormen!

Attentie

Voor sterk vervuilde of verontreinigde oppervlakken of voor ruimten die binnen één dag moeten
worden gerenoveerd en opnieuw in gebruik genomen of gebruikt, bevelen wij de sterk dekkende
snelrenovatieverf AquaInn No1 aan.

Ruimten waarin levensmiddelen worden geproduceerd, opgeslagen of verkocht, moeten na het
aanbrengen van de coating gedurende ten minste 3 dagen worden geventileerd alvorens verder te
worden gebruikt.

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het
bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag
beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en
zeep wassen.

Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-
methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke
inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

BSW20Giscode

Polyacrylaathars, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Calciumcarbonaat, Water,
Oplosmiddel/filmvormingsmiddel, Glicolether, Additieven, Conserveermiddel.

Inhoudstoffen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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