IMPRÆGNERING TIL VANDOG LODRETTE
OVERFLADER

USYNLIGT SKJOLD,
SOM BESKYTTER
MOD FUGT
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Producentens anbefaling: For at bevare
en ren og pæn overflade anbefales det at
vedligeholde behandlede overflader med
ISO A-CLEAN hvert eller hvert andet år alt efter behov.

IMPRÆGNERING: ET
USYNLIGT SKJOLD MOD FUGT
Overflader, der er beskyttet mod
vandindtrængning, er dårlig grobund for mos
og alger og udsættes for færre frostskader.
Behandles fugtige overflader ikke, bliver de med
tiden misfarvede. Iso Paint Nordic har udviklet
imprægneringsprodukter, som giver god
overfladebeskyttelse og letter vedligeholdelse
af tage, facader og fliser.
Vi har flere løsninger, som beskytter lod- og
vandrette flader mod vejr og vind.
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Og det uden at lægge lag på lag af ny maling.
Imprægneringerne er designet til dem, der
ønsker at bevare det originale naturlige look.
Imprægneringsprodukterne forbinder sig aktivt
med mineralske overflader og er optisk usynlige.
Imprægneringernes vandafvisende effekt
hindrer misfarvninger og smuds samt mindsker
risikoen for saltudblomstringer og frostskader.

FAKTA OM HYDROBLOCK
OG PROCOVER
• Beskytter mod vand
• Holder overfladen tør
• Selvrensende effekt
• Energibesparende
• Meget lang levetid

DU IMPRÆGNERER DINE SKO. HVAD
MED DIT HUS? HYDROBLOCK ER LIGE
SÅ STÆRK, SOM DEN ER USYNLIG.
HYDROBLOCK KAN BESKYTTE DIT
TAG, DINE FLISER, DINE MURE OG ALLE
ANDRE UDENDØRS OVERFLADER.
INTELLIGENTBESKYTTELSE
HydroBlock beskytter mod
frostspringninger, vand og andre
elementer, der skader bygningsflader.
ENERGIBESPARENDE
Bl.a. testet af Teknologisk Institut for
energibesparende egenskaber.
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Iso Paint Nordic anbefaler
følgende produkter til
imprægnering:

HYDROBLOCK WB

Anvendes på: Belægningssten, fliser,
facader, lagerhaller og brokonstruktioner af mineralsk oprindelse så
som mursten, kalksandsten, mørtel,
sandsten, granit og mineralsk puds
Må ikke bruges på: Vinduer (vinduer
skal afdækkes under behandling af
facader)
Væsentlige produktegenskaber: Vandskyende overflade, høj
vandperle effekt, tillader vanddamp
inde i strukturen at passere igennem,
mindsker saltudtrækning til overfladen, danner ikke film, forhindrer
frostskader og hæmmer væksten af
alger og grønne belægninger.
Farver: Farveløs

PROCOVER WB

Anvendes på: mineralske
overflader så som sandsten, beton,
terrazzo, tegl, kalksandsten,
belægningssten og fliser.
Må ikke bruges på: Vinduer
(vinduer skal afdækkes under
behandling af facader)
Væsentlige produktegenskaber:
Vand og fedt/olie afvisende
overflade, hæmmer væksten
af alger og grønne belægninger.
Overfladen er diffusionsåben og
danner ikke film samt nedsætter
risikoen for frostskader.
Farver: Farveløs

HYDROBLOCK WB
vandbaseret, specielt til
overflader, som udsættes
for vand og fugt
PROCOVER WB
vandbaseret, specielt til
vandrette flader, som udsættes for vand, olie og fedt
HYDROBLOCK SB
solventbaseret, specielt til
hårde og tætte mineralske
overflader, f.eks. marmor
PROCOVER SB
solventbaseret, anvendes
på hårde og tætte
overflader af eksempelvis
marmor, som udsættes for
vand, olie og fedt

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Denmark
www.isopaint.com

12448-ISOPAINT-A5Folder-Impr ªgnering-DK.indd 4

01-07-2016 11:34:50

