
 

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet  aansprakelijk 
zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle 
vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15-04-2014 

Isoleermiddel  
 

TECHNISCH MERKBLAD 
 

Omschrijving: Watergedragen isoleermiddel op basis van 
acrylaathars. Voor binnen en buiten. 
 
Toepassing: Speciaal bedoeld voor het behandelen van 
sterk verontreinigde plekken in de ondergrond als 
vochtkringen, nicotine- en roetaanslag en lijmresten, die 
mogelijk kunnen ‘doorslaan’ in de afwerklaag. 
 
Eigenschappen: 
- Perfect isolerende werking 
- Watergedragen 
- Reukarm 
- Gemakkelijk te verwerken 
 
Kleur: Wit 
 
Verwerking: Goed roeren voor gebruik en niet verdunnen! 
Minimaal in 2 lagen aanbrengen met een kwast of 
blokwitter. Tussen beide lagen minimaal 24 uur wachten. 
 
Verbruik: Ca. 6-10 m²/liter per laag, afhankelijk van de 
ondergrond. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:  
Droog na ca. 3 uur. 
Overschilderbaar na volledige uitharding (minimaal 24 
uur). 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet vlak, schoon, droog, 
stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. 
Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen. 
Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algaanslag 
verwijderen. 
 
Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roet of 
roest e.d.: Afwassen met water en een ontvettingsmiddel 
en goed laten drogen. Dan de plek isoleren met Finess 
Isoleermiddel. Bij sierpleisterafwerking nog een laag 
Finess Primer Sierpleister en bij muurverf voor optimale 
hechting een laag Finess Primer Muurverf aanbrengen. 
 
MDF, spaanplaat e.d.: Licht schuren, stofvrij maken en 
isoleren met Finess Isoleermiddel. Bij sierpleisterafwerking 
nog een laag Finess Primer Sierpleister en bij muurverf 
voor optimale hechting een laag Finess Primer Muurverf 
aanbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel: Acrylaatdispersie 
 
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en lamelvormige speciale 
vulstoffen 
 
Oplosmiddel: Water 
 
Vaste bestanddelen: 52% in gewicht 
 
S.G.: Ca. 1,3 g/ml 
 
Viscositeit: 50 - 60 Poise Brookfield Sp6/50rpm 
 
Glansgraad: Mat 
 
Tint: Wit 
 
Verdunning: Niet verdunnen 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap: Water en zeep 
 
Prestaties: Het isoleren van vochtkringen, roet- en 
nicotinevlekken, lijmresten enz. Overschilderbaar met 
latexverf e.d. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Niet verwerken bij 
temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op 
regen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 
weken laten uitharden. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
 


