
Produktbeskrivelse
Professional Isoprimer er en mat, isolerende grundmaling, baseret på 
et specielt hurtigtørrende acrylbindemiddel. Professional Isoprimer kan 
isolere mod de fleste misfarvninger fra tusch, blæk, tørre vandskjolder, 
sod, nikotin, fedt og tjærestoffer, samt andre vandopløselige farvestof-
fer på lofter, vægge og træværk indendørs.
Anvendes som grundmaling inden færdigmaling med Professional 
Isomat, som effektiv spærrende behandling. Kan overmales med alle 
Nordsjö plast/acryl-malinger

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for 
en malebehandling.
Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes 
med Professional Microdispers.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. 
Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke overflader 
matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/
kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Profes-
sional Binder. Blæk fra kuglepen, og tusch fjernes om muligt først med 
fint slibepapir. Vandskjolder og sodskader vaskes grundigt med Origi-
nal Grundrens. 
Underlaget skal herefter være gennemtørt (anvend fugtmåler) og 
årsagen til udtrækningen skal være standset, inden der grundmales 
med Professional Isoprimer.

Træ skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Træværk må maksimalt 
indeholde 16% fugt. Vinduer og døre dog max. 12% ± 3%). Knaster 
og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og isoleres 
med Knastlak V. Professional Isoprimer påføres normalt 1 eller 2 gan-
ge afhængig af underlagets karakter, og behovet for spærrende effekt.

Anbefalet min. tør lagtykkelse: 65my (svarende til 2 strygninger).

Prøvebehandling 
Før malearbejdet startes anbefales det at foretage en en fuld prøvebe-
handling til kontrol af bl.a. vedhæftning, isoleringsevne og det forven-
tede resultat, m.m., samt til anvisning af nødvendig forbehandlingsme-
tode, samt slutbehandling.

NB. Professional Isoprimer Må ikke tones/pigmenteres med tonepasta, 
da det vil nedsætte de spærrende egenskaber.
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VIGTIGT Oplysningerne og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til 
andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnet-
hed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker 
brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af 
produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gen-
nemgå dem grundigt. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette 
datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.

TEKNISKE DATA

Type: Acrylplastmaling, spærrende
Anvendelsesområde: Indendørs 
Glans: 6 - mat
Rækkeevne: 7-9 m²/liter. 
Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer, Støvtør 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer
Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte 
Fortynding: Vand. Af hensyn til isoleringsevnen 
dog max. 5%
Farver/baser: Hvid
Emballage størrelse: 2,5-,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og 
tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1 
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt 
(kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indehol-
der max. 1 g/l VOC 

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre 
kulører kan værdierne variere.
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Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bort-
skaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. 
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug eg-
nede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For 
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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