Teknisk datablad
Renova Isotop Matt

Materialbeskrivelse
Type

Sperrende tak- og veggmaling basert på 100 % akryl.

Anvendelse

Til overflatebehandling av innvendige tak og vegger i tørre rom der det er risiko for gjennomslag
fra nikotin, sot, vannskjolder m.m. Også velegnet til innvendig treverk.
Sperrende egenskaper ved behandling med 2 strøk med minimum 4 timers mellomrom.
Minimum 12 timer ved maling av underlag med kvister.
Ved kraftige gjennomslag grunnes først med Renova Isotop Primer. Avslutt deretter med 2
toppstrøk med Renova Isotop. Ved høy luftfuktighet anbefales ett døgn mellom behandlingene.

Anvendelsesområde

Kun for innvendig bruk.

Egenskaper

God dekkevne.
Gulner ikke.
Fremtrer med en robust og vaskbar overflate.

Farge og glans

Hvit samt lyse farger. Matt.

Basisopplysninger

Bindemiddel
Tetthet
Tørrstoffinnhold
Vaskbarhet
Tørketid
Tørketid
Overmalbar
Flammepunkt

100 % akryl.
Titandioksid + spesialpigmenter.
Vekt-%: 69; vol.-%: 54.
EN 13300 klasse 1 etter 30 dager
ved 23 °C, 50 % rel. fukt.
Ca. 1 time.
Ca. 4 timer avhengig av gjennomslaget etter første behandling.
Ingen.

Forhold ved bruk
Forbruk

7–9 m²/l avhengig av underlaget og påføringsmetoden.

Krav til underlaget

Skal være rent, tørt, fast og ha tilstrekkelig bæreevne.
Nytt underlag, lett avsmittende eller sugende overflate grunnes med Mikrodispersgrunder.
Tidligere malte overflater rengjøres med Grundrengøring (grunnrens).

Temperaturforhold

Underlag og temperatur i omgivelsene: min. +5 °C og maks. 85 % rel. fukt. ved påføring og
herding.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.

Fortynning

Maks. 2 % med vann.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell
garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte
produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informa sjon.
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Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Bruksanvisning
Systemer

Ved risiko for lettere gjennomslag
1 strøk med Renova Primer
1 strøk med Renova Isotop
Eller:
2 strøk med Renova Isotop
Ved risiko for kraftigere gjennomslag og på treverk
1 strøk med Renova Primer
2 strøk med Renova Isotop

Ytterligere opplysninger
Emballasje

10 l.

Holdbarhet

Minst 1 år ved frostfri oppbevaring i tett originalemballasje.

Sikkerhet

MAL-kode: 00-1.
Se teknisk sikkerhetsdatablad for å få ytterligere opplysninger.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell
garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte
produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informa sjon.
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