HULPPRODUCTEN

Brander
Isostreichgrund
voor isolatie en hechting
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De ideale basis om verder te werken

hechtende verflagen verwijderen. Sterk en/of

Bij het afwerken met een structuurpleister kan het

onregelmatig zuigende ondergronden voorstrijken

voorkomen dat de ondergrond vervuild is met

met Brander Isofix, verdund met 4 volume-

doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook-

delen water. Daarna Brander Isostreichgrund

en roetaanslag of waterkringen.

aanbrengen met kwast of roller. Eventueel water

Dergelijke ondergronden zullen eerst geïsoleerd

als verdunningsmiddel toevoegen (maximaal 5%).

moeten worden alvorens kan worden afgewerkt

Minimaal 16 uur laten drogen. Bij sterke

met een structuurpleister. Dit isoleren kan worden

verontreiniging een tweede laag aanbrengen.

uitgevoerd met Brander Isostreichgrund, het
isolerende alternatief van Brander Streichgrund.

Kenmerken voor applicatie

Met Brander Isostreichgrund krijgen doorslagge-

• Gemakkelijk verwerkbaar

voelige verontreinigingen geen kans meer door te

• Isoleert o.a. roet- en rookaanslag en waterkringen

slaan en blijft de aan te brengen structuurpleister

• Geeft de ondergrond de juiste stroefheid

vrij van vervuilingen. Net zoals bij Brander

• Zorgt voor een goede spaanapplicatie van

Streichgrund wordt met Brander Isostreichgrund
een goede hechting van de structuurpleister met

structuurpleisters
• Bewerkstelligt een goede hechting

de ondergrond bewerkstelligd en geeft het de
juiste stroefheid, waardoor een goede spaan

Kenmerken in gebruik

applicatie van de structuurpleister mogelijk is.

• Dekt in één keer
• Niet verzeepbaar

Technische informatie

• Waterdampdoorlatend

Brander Isostreichgrund is eenvoudig te verwer-

• Lichte kwartsstructuur

ken. Op de meeste ondergronden is één enkele

• Kleuren: wit en lichte kleuren uit wit

laag voldoende. Brander Isostreichgrund is niet
verzeepbaar, waterdampdoorlatend, heeft een
fijne kwartsstructuur en is met alle sierpleisters
uit het Brander-assortiment af te werken.
Het dekt in één keer, is eenvoudig te verwerken
en smeert gemakkelijk.
Voor het beste eindresultaat dient de ondergrond
vlak, droog en vast te zijn. De verontreinigingen
eerst zo goed mogelijk verwijderen met een
vetoplossend schoonmaakmiddel. Niet goed
Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens
in kenmerkenblad 8807.
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