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ISOBETT ALLROUND 
 

PRODUKTTYP Enkomponent vidhäftningsgrundfärg baserad på vinyl sampolymer 
med god vidhäftning och korrosionsskyddsförmåga på stål samt 
olika metallytor. 

 

ANVÄNDNINGS- 

OMRÅDEN 

Grundfärg för stål-,aluminium-, rostfritt stål- och zinkytor, inom-och  
utomhus. 
 
Snabb fysikaliskt torkkande enkomponet vidhäftnings grundfärg 
med god fuktresistans och korrosionsskyddförmåga.   
 

 
  
 
 

TEKNISK DATA  

 

Torrhalt 42± 2 volym -%. 

Densitet 1,2 ± 0,02 g/cm² 

Viskositet 28 ± 2 (Ford C4) 

Flampunkt +41°C. 

Bindemedel Vinyl sampolymer 

Rekommenderad 

skikttjocklek 

40-80 µm 

 

Praktisk färgåtgång 6-8 m²/l 

Torktid Övermålningsbar efter 8h med lacknaftabaserade färger, 24 h med 

xylenbaserade färger samt Isomastic. Gäller normalt vid 23°C. 

Kulör Vit 

Glans Halvblank 

Appliceringsteknik Högtrycksspruta, rulle, pensel. 

Lagring och transport Upp till 40°C 

Förbackningar 10 L 

Lösningsmedel Förtunning 1006 

VOC 420 g/l (tillhör kategori ”binding product”) 
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BRUKSANVISNING 
 

Förbehandling Rengör ytan från smuts och vattenlösliga salter, fett och oljor med 
lämpligt tvättmedel. Skölj ytan noggrant med rent vatten efter 
tvättning och låt ytan torka (ISO 12944-4) 
 
Ta bort all löst sittande rost och färg med lämplig 
rengöringsmetod.  
 
Val av förbehandlingsmetod avgörs bland annat av rostens 
utbredning. För att effektivt förbehandla större ytor kan 
vattenblästring med minst 70°C och 700 bar tryck (70MPa) enligt 
ISO 8501-4:2006 ofta rekommenderas. Om vattenblästring 
används, kan man oftast utelämna den inledande rengöringen. 
 
Stålytor : Blästras till Sa 2 ½ (ISO 8501-1). 
Zinkytor samt Aluminiumytor;  Lätt sandsvepning av ytorna för att 
erhålla bästa vidhäftning (SaS). 
Gamla målade ytor mattslipas. Om den gamla målningen inte kan 
verifieras skall en provmålning utföras. 
 
 

Applicering Rör om färgen noggrant. Förtunning rekommenderas inte. Lämplig 
storlek på munstycket för högtrycksspruta är 0,011"-0,015". 
Penselmåla runt bultar, nitar, överlappningar, spalter m.m innan 
grundmålning för bästa resultat.  

 

Täckfärg Isoguard Pansar, Isotrol Finish, Isotrol Taktäck, Lasol Linolja, 
Linoljefärg och Isomastic. 
 

Målningsförhållanden Ytan som målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, 
ytans 
och färgens temperatur inte understiga + 5°C och inte överstiga + 
45°C. 
Relativ luftfuktighet max 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 
3°C över daggpunkten. 
 

Skyddsföreskrifter Innehåller lacknafta. Farligt vid inandning och förtäring. Följ 
säkerhetsföreskrifter i säkerhetsdatablad. 
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