Yttoleranta
rostskyddssystem
Ett komplett system för underhåll
av stål- och järnkonstruktioner.
Företagsinformation
Introteknik AB är specialister på underhåll av stål och
plåt. Vårt koncept är att utveckla ett rostskyddssystem
som även med begränsad förbehandling ger ett långvarigt, ekonomiskt och miljövänligt rostskydd.

produkter. Av rapporten framgår det också att det inte är
nödvändigt att blästra rostiga ytor eller ta bort tidigare
blymönja med god vidhäftning. Istället kan Isotrol
Klarlack Grund användas.

Under mer än 40 år som Isotrol har utvecklats har det
genomgått mer än 30 tester av fristående och oberoende
institutioner som Försvarets Materielverk (FMV),
Korrisionsinstitutet (Swerea KIMAB) och Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut (SP).

FMV konstaterar efter 14 års tester på rostiga ytor utomhus vid Bohus-Malmön att Isotrol Klarlack Grund kan
ersätta tidigare använd blymönja. Utförda rostskyddsbehandlingar på pontoner, broar, master mm. bekräftar
testernas resultat. Mer tester och information hittar du på:

Ett exempel är rapport 2002:4 från Korrisionsinstitutet.
Rapporten påvisar att Isotrol Klarlack Grund har fyra
gånger bättre inträngningsförmåga än andra testade

introteknik.se

Isotrol

är yttolerant och passar perfekt
för ytor som är svåra att förbehandla.

Användningen av Isotrol
rostskyddssystem sänker
dina totala kostnader.
Ingen sandblästring är nödvändig.
Dyra kostnader för intäckning och
uppsamling av farligt avfall kan
många gånger undvikas.
Isotrol rostskyddsystem är det ekonomiskt
perfekta valet för många typer av rostskydd, från lager- och transportskydd
till kemisk industrimiljö.

Den optimala lösningen för
konstruktioner där god förbehandling är svår att uppnå!

Hållö Fyr, Bohuslän

Mellanstrykning
Lenningebron med
Isoguard pansar.

Fackverksbro vid Lenninge
n 800 bar hetvatten för rengöring och för
att ta bort lös rost och färg.
n Isotrol grund, klarlack primer.
n notchning med Isoguard Pansar på
rostfläckar, på nitar och utefter kanter och
spalter (svart).
n Isoguard Pansar (svart).
n Isotrol finish (grå).

Beräknat avfall för uppsamling
vid sandblästring var 30 ton.

Med Isotrolsystemet
var det endast 33 kg!
notchning med
Isoguard Pansar

Det valda färgsystemet innebär kostnadsbesparingar jämfört med om konventionell
målning hade utförts […]
Efter fem år fanns ingen rost synlig på de ytor som
övermålats.
Vid vidhäftningskontroll fem år efter övermålningen
skedde inget brott inom de nya färgskikten utan brott
skedde enbart i övermålad rost och i gamla övermålade färglager.
Vidhäftningen i underliggande färglager fem år efter
övermålningen var som lägst 2,0 MPa.
Styrkan i de nya färglager som lagts direkt mot
gammal metallyta var som lägst 7,5 MPa.
Ingen minskning av vidhäftning och hållfasthet i de
underliggande färglagren kan ses.”

Utdrag ur rapport 731300-8 ”Bro och
kraftledningsstolpar 5 år efter ommålning”
Swerea KIMAB för Trafikverket.

inspektion

Produktbeskrivning

våra produkter är Utvecklade
till ett integrerat system. Varieras
efter förutsättningar för förbe-

n Isotrol Klarlack Grund

handling och krav på beständighet
för ett totalt rostskyddssystem.

Temadur 50
(polyureutan)

Isomastic
(epoxymastic)

Isotrol
Klarlack
Grund

Rostgrad D,
rengöringsgrad St2

Tvåkomponentssystem

En opigmenterad lågviskös linoljebaserad alkydfärg med goda rostskyddande egenskaper. Isotrol
Klarlack Grund är yttolerant och har exceptionella
vätnings- och penetrationsegenskaper på rostiga
ytor och gammal färg.
Detta gör den till en ideal grund för vidare målning av
mellan- och täckfärger. Finns i svart eller aluminiumpigmenterad för enkla enskiktsbehandlingar.

n Isobett
Specialgrundfärg för zink och andra stålytor. Samt
vidhäftningsgrundfärg vid byte av färgtyp.
Övermålas med valfri täckfärg.

n Isoguard Pansar
Oljealkydfärg med enastående rostskyddsegenskaper, barriärförmåga och god beständighet.
Motverkar fuktinträngning. Används som mellanstryknings- och täckfärg. Kan även användas som
grundfärg på blästrade eller rena stål ytor Sa2,5 eller
motsvarande.

Alkydsystem

n Isoguard Aluminium
Isotrol Finish

Isoguard
Pansar Grå

Isoguard
Pansar Röd

Isotrol
Klarlack
Grund

Rostgrad D,
rengöringsgrad St2

Järnglimmer och aluminiumpigmenterad oljealkydfärg. Utvecklad från Isoguard Pansar ger den
ytterligare skydd genom aluminiumpigmenteringens
egenskaper. Reflekterar UV-strålning. Ideal täckfärg
för ett långvarigt skydd där kulören inte bestämmer
valet av täckfärg.

n Isotrol Finish
Oljealkydtäckfärg med halvblank yta. Kan appliceras
på Isotrol Klarlack Grund såväl som Isoguard Pansar.
Nyanseras i NCS, RAL, SSG och BS kulörer.

n Isomastic
Tvåkomponents järn- och aluminiumpigmenterad
epoxifärg. Kan appliceras på Isotrol Klarlack Grund
vilket möjliggör användandet av ett höggradigt
rostskydd på rostiga ytor. Övermålas med
Temadur 50.

n Temadur 50
Kranar i Örnsköldsvik före målningen
2011 enligt Isotrol alkydsystem.

Tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretanfärg,
alifatisk isocyanat som härdare. Nyanseras i NCS,
RAL, SSG och BS kulörer.
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Bromålning
Karls Grav.
Hybridsystem
Isotrol-epoximastic.

Fördelar med
Isotrolsystemet
n Isotrol förenklar förbehandlingen innan målning
Eftersom enbart vattenblästring eller stålborstning
(St2) är rekommenderat som förbehandling av ytan
så undviker du dyra kostnader för sandblästring.
Isotrol Klarlack Grund är yttolerant. Den kan målas
på fast rost och gammal färg. Gammal färg som
inte behöver avlägsnas spar pengar, miljö och verkar rostskyddande.

Enastående penetrationsförmåga
Isotrol Klarlack Grund penetrerar porerna i rosten
och tränger ut fukt. Detta förseglar rosten och
förhindrar återbildning. Isotrol Klarlack Grund binder
rostpartiklar till sig och ger en skyddande yta. FMV
har konstaterat att Isotrol Klarlack Grund kan ersätta tidigare använd blymönja. Swerea KIMAB har
i tester uppmätt att Isotrol Klarlack Grund har 4
gånger så bra inträngningsförmåga som klassisk
blymönja. Detta gör att rost förhindras i spalter och
nitförband.

Bättringsmålning och uppfräschning av befintlig färg
Gammal färg som övermålas med Isotrol Klarlack
Grund ger en utmärkt yta för att övermålas med
våra täckfärger. Bättringsmålning med Isotrol rostskyddssystem förlänger tiden innan en nymålning
krävs. Möjligheten att kombinera Isotrol Klarlack
Grund med Isomastic gör att även tvåkomponentssystem kan bättringsmålas där rostangrepp skett.
Både vid brott i täckfärgen och vid exempelvis
spaltkorrosion.

Hybridsystem med högvätande oljealkyd
och epoximastic
Introteknik har låtit utvärdera kombinationen av yttolerant Isotrol Klarlack Grund med Isomastic och polyuretaner. Rapporten ”Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år” (Swerea
KIMAB 731300-7) ger slutsatsen att; ”Vid vidhäftningskontroll
fem år efter övermålningen skedde inget brott inom de nya
färgskikten utan brott skedde enbart i övermålad rost och i
gamla övermålade färglager.” Genom att kombinera Isotrol
Klarlack Grunds egenskaper med Isomastic undviker man
problem med inträngning i spalter som annars riskerar att ge
rostangrepp under täckfärgen. Samtidigt kan man utnyttja
epoximastikens isolerande egenskaper.

Miljövänligt
Eftersom det är möjligt att måla på rostiga ytor och tidigare
färglager utan att sandblästra så minimerar Isotrol rostskyddssytem risken att farligt avfall från gammal färg som ex.
blymönja sprids i miljön.

En ekonomisk lösning
som spar tid och kostnader
Fördelarna med Isotrolsystemet reducerar kostnaderna för
målning med cirka en tredjedel i jämförelse med andra konventionella rostskyddssystem.

viskan ocH ätranBron,
testoBjekt i c3-c4 miljö.
eFter 10 år är isotrolsystemet
intakt. ingen sPaltkorrosion.
Statens Provningsanstalt för Riksantikvarieämbetet.

”Isotrolsystemet vid Haparandabanan; kostnad 1/3 jämfört andra
målningssystem enligt anbud”

Isotrol rostskyddssystem
har använts i mer än 40 år

n Blå Porten, Djurgården
n Fönsterinfattningar
Riksantikvarieämbetet,
Stockholm
n Florida Gas,
vattenledningar
n Hållö Fyr, Bohuslän
n Katarinahissen, Stockholm
n Kraftledningsstolpar,
Sverige
n Nyköpingshus, kulturminne
n SL Tunnelbanevagnar
n Silos på Kvarnholmen
n Staket, Stora Tuna Kyrka
n Strömsholms Slott
n Wasabron, Stockholm

Arbetet utfördes sent sommaren 1989, med hög
relativ luftfuktighet efter mycket regnande.
Vid garantitidens utgång 1994 konstaterades mindre
spaltkorrosion och viss avmattning i täckfärgen.
I övrigt helt intakt.
1999 inspekterades broarna igen, som då bortsett
för mindre påkörningsskador, fortfarande var intakta
och någon ommålning inom de närmaste 5-10 åren
ansågs inte föreligga.
Under augusti månad 2008 gjordes en ny besiktning
av de två nitade fackverksbroarna som omålades
1989 på Haparandabanan för 19 år sen.
Järnvägsbroarna ser fortfarande bra ut och ommålningen är i princip i samma skick som vid besiktningen 1999. Beräknad tid för bättringsmålning är
två mandagar/bro.
Banverket har för 5-6 år sedan målat om samma typ
av broar på Haparandabanan enligt VV BRONORM
med konventionella epoxi-målningssystem. På dessa
broar finns det idag mer spaltkorrosion och rostrinningar.”
/ Utdrag ur två referenser från Banverket

