muurverven

Brava Isotex

de blokkade tegen doorslaggevoelige vervuiling

Isoleren én dekken in één

vezelplaten laten zich uitstekend afwerken met

Ideaal voor renovatie- en onderhoudswerk is de

Brava Isotex. De muurverf is na een uur kleefvrij

watergedragen, isolerende binnenmuurverf Brava

en na vier uur doorgedroogd. Een tweede laag

Isotex. Deze muurverf rekent af met vrijwel alle

kan de volgende dag al worden overgeschilderd.

vormen van doorslaggevoelige vervuilingen.
Het heeft bijzonder goede dekkende eigenschap-

Kenmerken voor applicatie

pen en is bovendien oplosmiddelarm. Brava Isotex

• Zeer goed isolerend

kan daarom binnen veilig en zonder last van geur

• Toepasbaar over verontreinigingen zoals

worden verwerkt.

nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen,

Brava Isotex is een effectieve probleemoplosser:

houtvezelplaten, bitumen en markers

koffie- en theevlekken, inhoudsstoffen van
isoleren en tegelijk dekkend afwerken van onder-

• Uitmuntende dekking

gronden zonder kans op doorslag. Een product dat

• Zeer lichte verwerking

zeer licht en soepel verwerkbaar is.

• Geurarm

Brava Isotex is dan ook buitengewoon vriendelijk
in gebruik en beschikt daarnaast over bijzondere

Kenmerken in gebruik

esthetische eigenschappen.

• Niet vergelend
• Schrobvast volgens DIN 53778

Technische informatie

• Niet verzeepbaar

Voor licht vervuilde ondergronden zal één laag

• Waterdampdoorlatend

Brava Isotex dikwijls verontreinigingen al voldoen-

• Leverbaar in kleur

de blokkeren. Gemiddeld tot zware vervuiling
vraagt een iets rigoureuzere aanpak. In dat geval
zijn twee lagen Brava Isotex het antwoord.
Daarmee zijn vervuilingen als nicotineaanslag,
waterkringen, koffie- en theevlekken, roet- en rookplekken afdoende te behandelen.
De muurverf heeft bovendien een goede dekking.
Het is dan ook een muurverf waarmee snel een
prima resultaat bereikt wordt.
Brava Isotex hecht goed op bestaande pleister
lagen, muurverven en onbehandelde steenachtige
ondergronden zoals beton, schuurwerk en metselwerk. Maar ook gipskarton, boardplaten en hout-
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Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het
kenmerkenblad 8814.
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