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INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

ISOLON
Primário isolante para paredes Interior

1. Descrição

Produto semi-transparente, com base em veículo oleo-resinoso e pigmentação adequada.

2. Utilização

Na construção civil, para paredes em interiores, sempre que se verifiquem situações de forte alcalinidade ou em casos de
absorção muito intensa ou não uniforme.
Posterior pintura com tintas de base aquosa.
Selante anti-alcalino.
Regulariza (uniformiza) a absorção da superficie
Proporciona melhor qualidade de acabamento.
Evita o aparecimento de manchas de brilho de cor, na aplicação da tinta.
Substitui a 1ª demão (de preparação) de tinta.

3. Propriedades

-

4. Características

-

5. Preparação da
superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, bem limpas, desengorduradas e isentas de “caliça”.
Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

6. Aplicação

- Em paredes novas aplicar 1 demão geral de Isolon refª 5088.
- Em paredes envelhecidas, efectuar as reparações necessárias e passar à lixa. Aplicar 1 demão de Isolon refª 5088 nas zonas
reparadas e após secagem, uma demão geral do produto.

7. Sistema de
aplicação

Trincha ou rolo. Adicionar 30-40% de diluente Sintético refª 8003 em estuques, e 20-30% em rebocos.

8. Rendimento

12-16 m2/L (por demão), em função do grau de porosidade da superfície.

9. Secagem

Ao tacto: aprox 2 horas (a 23°C).
Para a pintura: aprox 8 horas.

10. Limpeza

Com diluente Sintético refª 8003.

11. Indicações
importantes

Brillho: Fosco
Densidade: 1,12 (a 23 C)
Viscosidade: 25-30 s ISO 6 (a 23ºC)
Sólidos em volume: 42.5 %
Ponto de inflamação: 37ºC
- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/h): 750 g/l (2007)/750 g/l (2010). Este produto contém no máx. 550 g/l
COV

Quanto menos porosa for a superfície, tanto maior deverá ser a diluição.

O Isolon não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás só deve ser aplicado sobre superfícies bem secas.
Pode ser pintado com qualquer tipo de tinta aquosa.
Sempre que a superfície se apresente brilhante (“ vidrada”), é necessário efectuar uma lixagem geral.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a
Clientes 808502000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.
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