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OMSCHRIJVING Sneldrogende, isolerende verf voor binnen op basis van acrylaathars in 

een aerosol. 
 
 
GEBRUIKSDOEL Het isoleren van ondergronden die plaatselijk vervuild zijn met 

doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals nicotineaanslag, roet, teer, 
graffiti en vochtplekken. 
Toepasbaar op onder meer wanden en plafonds van beton, pleisterwerk 
en gipskartonplaat. 
Tevens toepasbaar op bestaande muurverven.  

 
 
VOORNAAMSTE - Goede isolering. 
KENMERKEN - Sneldrogend. 
 - Overschilderbaar met binnenmuurverven. 
 
 
KLEUR EN GLANS Wit. 

Mat. 
 
 
VERPAKKING Spuitbus van 500 ml. 
 
 
BASISGEGEVENS Bepaald bij 23°C en 50% R.V. 
 Dichtheid : ca. 0,85 kg/dm3 
 Percentage vaste stof : ca. 12 vol.% (in een aerosol) 
 Kleefvrij na : ca. 5 minuten 
 Overschilderbaar na : ca. 0,5 uur 
 Uitgehard na : ca. 24 uur 
 Houdbaarheid : 3 jaar na productiedatum bij temperaturen tussen 

5°C en 35°C n gesloten verpakking. 
De houder staat onder druk, bescherm de 
spuitbus tegen direct zonlicht. 

 Vlampunt : -70°C 
 
 
PRAKTISCH 
RENDEMENT 

Afhankelijk van de ondergrond 3-4 m²/spuitbus. 

 
 
ONDERGROND- 
CONDITIE 

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage 
max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. 
Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden, 
geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt. 
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot 
kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot 
aantasting van het product. 
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VERWERKINGS- 
CONDITIES 

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en 
droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. 
 - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. 
 - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te 

liggen. 
 
 
SYSTEMEN Onbehandelde minerale ondergronden 
 - Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. 

Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen. 
 - Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen 

met ProGold Allesreiniger. 
 - Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden 

voorstrijken met een geschikt voorstrijk- of fixeermiddel. 
 - De delen van de ondergrond die verontreinigd zijn isoleren met ProGold 

Isoleerspray. Bij sterk verontreinigde ondergronden kan het nodig zijn een 
tweede laag ProGold Isoleerspray aan te brengen. 

 - Het geheel afwerken met twee lagen binnenmuurverf. 
  

Met muurverf geschilderde ondergronden 
 - Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. 
 - Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen 

met ProGold Allesreiniger. 
 - De delen van de ondergrond die verontreinigd zijn isoleren met ProGold 

Isoleerspray. Bij sterk verontreinigde ondergronden kan het nodig zijn een 
tweede laag ProGold Isoleerspray aan te brengen. 

 - Het geheel afwerken met één of twee lagen binnenmuurverf. 
 
 
INSTRUCTIES VOOR 
GEBRUIK 

Schud de spuitbus. Nadat de kogel wordt gehoord, nog minimaal 3 
minuten doorschudden. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. 
Spuitafstand circa 25 cm. 
Met tussenpozen van enkele minuten, meerdere dunne lagen aanbrengen 
om een goede isolerende werking te verkrijgen. 
Na gebruik de spuitbus omkeren en spraykop schoonspuiten. 

 
 
VEILIGHEIDS- 
MAATREGELEN 

Zie productveiligheidsblad van ProGold Isoleerspray. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74 
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl. 
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. 
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