ISONIT KATTOMAALI
BETONITIILIKATOILLE
Varmista tiilikaton toiminnallisuus markkinoiden
johtavalla kattomaalilla.
Isonit täyttää ammattilaisten sekä testilaboratorioiden korkeimmatkin laatuvaatimukset (DIN- ja EN-standardit) ja on markkinoiden ensimmäinen CE-merkitty
tiilikattomaali. Tuote on kehitetty vuosikymmenien
kokemuksella ja Isonit perustuu optimoituun yhdistelmään nano-polyuretaani- ja 100 % akrylaattipolymeereja, jotka antavat tuotteelle erinomaisen imeytyvyyden, tarttuvuuden, elastisuuden (197 %) sekä parhaan
mahdollisen UV-suojan (UVA ja UVB) sään rasituksia
vastaan. Vesiohenteinen ja täysin myrkytön Isonit
kuivuu nopeasti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa
hengittävän mutta täydellisesti vettä eristävän uuden
pintakerroksen tiilelle.

Isonit uudistaa katon teknisen toimivuuden ja visuaalisen ulkonäön vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin.
Kertaalleen käsitelty katto voidaan huoltomaalata
uudelleen 10–25 vuoden päästä ensimmäisestä maalauksesta. Isonit perusvärit on esitelty viereisellä sivulla,
ja niiden lisäksi voit tiedustella erikoissävyjä omalta
urakoitsijaltasi!
Isonit-kattopinnoitetta voidaan käyttää myös peltikatoilla tai katon pellityksissä yhdessä Metal Primer
WB -pohjusteen kanssa, joka sisältää laadukkaat ja
tarvittavat ruosteenestolisäaineet suojaamaan pinnoitettavaa alustaa.

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä
Iso Paintin A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta.
Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen
huolellisesti ennen käyttöä.

ISONIT TEKNISET TIEDOT:
Levitysmenetelmät: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli. Ohentaminen:
Vesi, 1. kerros 10–20 %. Käyttölämpötila: Vähintään 8 °C. Riittoisuus: 2–3
m2/litra. Kiiltoaste: Himmeä (GL12). Kuivumisaika: 1–2 h (20 °C:ssa ja 60 %
suht. kosteus). Työkalujen puhdistus: Vesi. Varastointi: Kuivassa ja lämpimässä. Värit: Musta, tumma antrasiitti harmaa, antrasiitti harmaa, betonin
harmaa, tummanruskea, oxide-punainen, tupapunainen, tiilenpunainen ja
R728 punainen. Tiedustele muita värejä Iso Paint -urakoitsijaltasi.

MAAHANTUOJA:
Coating Source Oy
040 683 0340 tai 050 917 4408
info@coating-source.com

www.isopaint.fi
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Kuinka saavutamme ja ylitämme normit

Tarttuvuus normin
DIN EN ISO 4624 mukaan
Venyvyys/murtolujuus normin
DIN 53504 mukaan

Tuote:
Vettä hylkivä, 100 % akrylaattipohjainen
(vesiohenteinen) tuote. Erittäin peittävä
ja nopeasti kuivuva. Käytetyin ammattituote tiilikatoille Pohjoismaissa.

Vesihöyryn läpäisevyys normin
DIN EN ISO 7783-2 mukaan
Veden läpäisevyys normin DIN EN ISO
1062-3 mukaan

Erittäin
Erittäin

hy v ä

joustava
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Kattopinnoite tiilikatoille sekä erillisen pohjusteen kanssa muille katemateriaaleille.

Lyhyt- ja pitkäaikainen säänkesto normien
hy v ä
DIN EN ISO 4892-3, DIN 53 166 ja DIN EN
Erittäin
ISO 2810 – Ei muutosta kestävyydessä ja
vähäiset vaikutukset kiiltoon ja väriin.

Hyödyt:

Jatkuvaa testaamista ja tuotekehitystä
Isonit-kattomaali saavuttaa ja ylittää normit, jotka
on asetettu UV-säteilyn kestolle, ilmansaasteiden
kestolle ja lämpötilan vaihteluille katolla.

Käyttö:

UV-säteilyä ja säätä kestävä. Hengittävä.
Vettä ja likaa hylkivä sekä 197 % elastinen.

Iso Paint Nordic testaa ja kehittää Isonit-kattomaalia sekä muita pinnoitustuotteitaan läheisessä
yhteistyössä johtavien eurooppalaisten laboratorioiden kanssa.

