
Omschrijving 
Integra Isogrond is een watergedragen primer voor het isoleren van o.a. inhoudstoffen van hout, noesten, dro-
ge watervlekken,  roetvlekken en nicotine.  

 

Toepassing  
Integra Isogrond wordt o.a. toegepast op OSB, under-
layment platen, tropische houtsoorten, stucwerk en 
oude muurverflagen.  Isogrond mag binnen en buiten 
worden toegepast.  

Voorbehandeling 
• Slecht hechtende oude verflagen verwijderen. 
• Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo. 
• Nawassen met schoon water. 
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Verwerking 
Meestal is één onverdunde laag toereikend. Om de inhoud-
stoffen van sommige tropische houtsoorten te isoleren is het 
soms noodzakelijk om twee onverdunde lagen aan te brengen.  
Op stucwerk of muurverf met extreme nicotine vervuiling ad-
viseren wij de Isogrond af te werken met een laag Azet Aqua 
Inova. Bij lichtere nicotine vervuiling kan de Isogrond afge-
werkt worden met Azet Coat. 
Ondergronden van hout kunnen na het aanbrengen van de 
Isogrond binnen worden afgewerkt met één of twee lagen 
Integra (zijde)glanslak.  
 
Na droging van de Isogrond lijken er soms nog verontreinigin-
gen ‘door te slaan’. In de meeste gevallen zijn deze zichtbare 
verontreinigingen uit de ondergrond voldoende geïsoleerd en 
zullen deze niet meer zichtbaar zijn na het aanbrengen van de 
afwerklaag. Dit kan alleen proefondervindelijk worden getest.  

Technische gegevens 
Verwerkingsvoorwaarden:  omgevingstemperatuur minimaal 7°C max. 30°C /Relatieve luchtvochtigheid max. 85%  
Vast stof gehalte: ca. 35 % (gewicht)  
Laagdikte: droog 35 micrometer, nat 100 micrometer 
Verwerkingsgereedschap:  acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit   
Verdunning:    met schoon water, maximaal 5% (spuit)  
     LET OP: na verdunning verliest de Isogrond haar isolerend vermogen.    
Glansgraad:    mat / zijdemat      
Rendement:    6-9 m² per liter  
Stofdroog:     na 1-2 uur  
Overschilderbaar :   na 4 uur  

Praktische informatie  
Reiniging gereedschap:  met water en zeep direct na gebruik. 
Opslag:  vorstvrij bewaren. 
Houdbaarheid:  minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking. 
Verpakking:  2½ liter blikken. 
Kleur:  wit en lichte kleuren via het Azet kleurmengsysteem. 
Veiligheid:  raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Isogrond. 
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Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder  
voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie  
omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.  
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