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IsoDeck               848
Speciális beltéri falfesték nikotinos elszínezôdések szigetelésére. 
Oldószermentes, mosás- és súrolásálló ÖNORM C 2357 szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználási terület 
Speciális beltéri falfesték a 
nikotinszennyezett fal- és 
mennyezetfelületek gyors és 
gazdaságos renoválásához. IsoDeck 
elszigeteli és megszünteti a nikotinos 
elszíneződéseket, amelyek a 
hagyományos vízzel hígítható 
festékek alkalmazásakor 
feloldódnának és foltosodást 
okoznának. 
IsoDeck oldószermentes és gyorsan 
szárad. Ezért főleg lakások, irodák, 
éttermek, szállodák, stb. 
Renoválására különösen alkalmas, 
mivel a rétegek felhordása között 
nincsenek hosszú várakozási idők és 
szagtalan. Caparol Szigetelő 
alapozóval együtt akár nagyon 
makacs szigetelési problémák is 
gyorsan és gazdaságosan 
megoldhatók, úm. beázások 
eltüntetése, vagy megszáradt olaj- 
vagy zsírfoltok átfestése. 
 
Tulajdonságai: 
Vízzel hígítható, környezetkímélő, 
oldószermentes, nem kellemetlen 
szagú, mosás- és súrolásálló 
ÖNORM C2357 szerint, vízpára 
áteresztő, jól takar és szigetel. 
 
Kötőanyag: 
Műanyag diszperzió 
 
Fény: 
Matt 
 
 

Szín: 
Fehér 
 
Kiszerelés: 
12,5 liter 
Raktározás: 
Hűvös de fagymentes helyen, eredeti 
edényben felbontatlanul 12 hónapig 
tárolható. 
 
További információk: 
Ez a termék nem minősül veszélyes 
anyagnak. Ennek ellenére 
kezelésekor a vegyi anyagokra 
vonatkozó általános higiéniai és 
biztonsági előírásokat be kell tartani. 
Gyerekektől elzárva kell tárolni. 
 
Hulladékelhelyezés: 
Veszélyes hulladék tárolóban. Ne 
dobjuk háztartási hulladék közé. 
Csatornába és szabad vizekbe nem 
kerülhet. 
 
 
 
Rétegfelépítés: 
 
Közepesen szennyezett nikotinos 
felületek: Egyszeri, bő, egyenletes 
IsoDeck réteg, 5%-ban vízzel hígítva. 
A nagyon kontrasztos és eltérően 
szívó felületeken az IsoDeck réteg 
előtt egyszeri, 5-10 %-ban vízzel 
hígított IsoDeck alapozó réteg 
ajánlott. 
 
Erősen szennyezett nikotinos, 
és/vagy víz-, korom,- olaj- vagy 
zsírfoltos felületek: alapozás 
hígítatlan Caparol Szigetelő 
alapozóval, vagy Caparol 
Aquasperrgrunddal, kiszáradás után 

(legalább 12 óra) 1 - 2 réteg IsoDeck, 
legfeljebb 5 %-ban vízzel hígítva. 

Termékleírás 

 
Felhordás: 
Ecsettel, hengerrel vagy szórva. 
 
Airless: 
Szórási szög:   50 ° 
Fúvóka: 0,021” - 0,028” 
Nyomás:  150 bar 
 
Alsó feldolgozási hőmérséklet: 
+5°C alap- ill. Környezeti hőmérséklet 
alatt ne hordjuk fel. 
 
Színezés: 
Legfeljebb 10 % ban Alpinacolor 
Színezőfestékkel. A színezett 
IsoDeck festék a 
gyártástechnológiából adódóan 
tartalmazhat  minimális mennyiségű 
oldószert. Ezért a színárnyalatok 
kisebb eltéréseinek elkerülése 
érdekében a szükséges teljes 
mennyiséget egy nagy edényben 
egyszerre keverjük ki. 

Feldolgozás

 
Hígítás: 
Tiszta vízzel. 
 
Anyagfelhasználás: 
Rétegenként kb. 200 g/m2 IsoDeck 
sima alapfelületen. Durva 
alapfelületen az anyagfelhasználás 
arányosan növekszik. Pontos 
anyagfelhasználási értékeket csak 
helyszíni próbafestéssel lehet 
meghatározni. 
 
Száradási idő: 
+20°C-on és 65% rel. páratartalom 
mellett a Caparol Szigetelő alapozó 
12 órán belül, IsoDeck  4-6 órán belül 



felületi száraz és átvonható. 
Alacsonyabb környezeti hőmérséklet 
vagy magasabb páratartalom esetén 
a száradási idő arányosan növekszik. 
 
Szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal vízzel. 
 

 
 
 
Alapfelületek előkészítése 
Az alapon nem lehet elszennyeződés, 
leváló anyagréteg és száraz legyen. 
A nikotinos elszíneződéseket 
valamint a korom-, olaj-, zsír- és 
vízfoltokat zsíroldó háztartási 
tisztítószerrel mossuk le és hagyjuk 
kiszáradni. A kiszáradt beázási 
foltokat jól keféljük le. 
 

Figyelem: 
A termék speciális tulajdonságai miatt 
azt más termékkel keverni nem 
szabad. 

Alkalmas alapok

Az átmenetmentes felület elérése 
érdekében a munkát ún. “nedves a 
nedvesre” eljárással végezzük. 
 
Műszaki tanácsadás 
Minden a gyakorlatban előforduló 
alapot és annak szakszerű kezelését 
ebben az írásban nem lehet 
részletezni. Bonyolultabb eseteknél 
szaktanácsadóink részletes, tárgyra 
vonatkozó segítséggel állnak 
rendelkezésre.
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. 
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás 
esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét 
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