
TECHNISCHE  FICHE 

 

 

 

1. Beschrijving 
Isolerende grondering op waterbasis voor de 
behandeling van problematische ondergronden. Kan 
eveneens als grondlaag gebruikt worden. Toepassing: 
binnen en buiten. 
 
2. Inhoud 
0.75L Art. Nr.  2-3842 
2.5L Art. Nr.  2-3843 
10L Art. Nr.  2-3844 
 
3. Verbruik 
100-145ml/m² of 7-10 m²/L, naargelang de 
ondergrond.  
 
4. Kleur:  Wit 
 
5. Verdunningsmiddel: Product is niet verdunbaar! 
 
6. Droogtijd: Naargelang de temperatuur en de 
luchtvochtigheid, bij een verbruik van 100ml/m²: 
stofdroog na 4-6u en overschilderbaar na 24 u.  
 
7. Waar te gebruiken: 
Binnen- en buitenshuis. Geschikt voor alle minerale 
ondergronden zoals beton, metselwerk en 
bepleistering. Evenals voor gyproc, kunststoffen, 
tegels en staal. 
 
8. Eigenschappen 
8.1 Technische eigenschappen: 
Goed drogend en dampdoorlatend. Zeer dekkend & 
hoog hechtvermogen. Vormt een afdekkend schild bij 
nicotine-, vet-, roet- of watervlekken. Isoleert ook 
lignine-, teer- en bitumenvlekken. 
 
8.2 Biologische eigenschappen: 
ISO-MUR wordt op basis van niet-giftige en 
natuurlijke basisstoffen milieu- en watervriendelijk 
gefabriceerd. Antistatisch. Bij correct gebruik is dit 
product onschadelijk voor mens en milieu. 
 
 
 
 
 

9. Verwerking 
ISO-MUR mag niet onder 8°C verwerkt worden. De 
opgegeven droogtijd is sterk afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.  
 
9.1 Voorbereiding: De ondergrond dient proper en 
droog te zijn. Losse  en oude verfresten eerst 
verwijderen. Nieuwe bezetting dient volledig 
uitgedroogd te zijn. 
9.2 Verwerking: ISO-MUR isolerende grondering 
dient gelijkmatig met een kwast of rol aangebracht te 
worden. Bij moeilijke ondergronden met veel 
nicotine- of watervlekken eventueel 2 X aanbrengen. 
Hou hierbij rekening met de voorziene droogtijden. 
Een goede isolering blijkt uit een porievrije laag. In 
moeilijke gevallen dient er dmv meerdere malen 
geïsoleerd te worden. 
 
10. Materiaal: Goede verwerking met rol, kwast of 
spuitmachine (met Airless of Aircoat spaarzaam 
vernevelen). Werktuigen reinigen met warm water en 
zeep. 
11. Stockeren: Koel, droog en vorstvrij tot 1 jaar. 
Reeds geopende verpakking zeer goed sluiten. 
 
12. Samenstelling: Water, krijt, marmermeel, witte 
lijm, cellulose, reinacrylaat, tiO², fosfaat, 
natriumzout, natuurlijke etherische oliën en 
conserveringsmiddel (Methyl- en 
Benzisothiazolinone).  
 
13. Veiligheidsvoorschriften: P102: Buiten het bereik 
van kinderen houden. P501: Verfresten laten 
indrogen en verwijderen volgens de lokale 
regelgeving – niet in de afloop! EUH208: Bevat 2-
Methyl-2H-Isothiazol-3-on en 1,2 Benzisothiazol-
3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar. 
14. Voorschriften van de VOS-richtlijn 
VOS gehalte: 1gr/L - Cat.: a/WG 
Grenswaarde  vanaf 01-01-2010 : 30gr./L 
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Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en 

worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij 

onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: 

Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 

www.ecotec-naturalpaints.be 
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