
 
 
 
 

 
 
 
 
1 Beschrijving:  
Een transparante, kleurloze, zijdematte grondering voor de 
voorbehandeling van problematisch hout, vloerdelen. De eerste 
laag is vooral voor het isoleren van de inhoudsstoffen die zich in 
het hout bevinden en kunnen doorslaan of andere problemen aan 
het oppervlak kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld eiken). Ecotec 
ProAqua Iso Sol is formaldehyde-vrij.   
 
2 Inhoud: 
1.0 l 2-3572  
2.5 l  2-3573  
5.0 l  2-3575  
 
3 Bereik: 
140-150 ml / m²;  7-9 m² / liter  
 
4 Kleur:  
Kleurloos  
 
5 Verdunningsmiddel:  
Ecotec ProAqua Iso Sol is gebruiksklaar.  
 
6 Droogtijd:  
Bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid is het oppervlak verder 
bewerkbaar na 16 tot 24 uur 
Afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en oppervlak, droog na 1 
à 2 uur.  
Let op: dikkere aangebrachte lak lagen vertragen het drogen. Het 
aanbrengen van Ecotec ProAqua vloerlak, na ten minste 6 uur.  
Opmerking: de ProAqua vloerlak moet ten minste in 3 lagen 
worden aangebracht. De definitieve hardheid na ca. 1 week.  
 
7 Toepassing:  
Iso-Sol wordt toegepast als isolerende grondering voor de Ecotec 
ProAqua vloerlakken. Iso-Sol verhindert dat er verkleuringen of 
vlekken ontstaan door de migratie van inhoudsstoffen (Tannines) 
die zich in de vloerdelen (hout) bevinden. 
 
8 Technische eigenschappen: 
Zeer goede vullende eigenschappen, uitstekend waterbestendig 
en een hoge en duurzame hardheid. De Ecotec ProAqua Iso-Sol 
voor vloerlakken, is bij het juiste gebruik, door de biologische 
samenstelling grotendeels onschadelijk voor mens en milieu.   
 
Verwerkingsinstructies:  
Ecotec ProAqua Iso-Sol mag niet worden verwerkt onder een 
temperatuur van 15 ° C.  
 

 
Voorbereiding:  
Het oppervlak moet schoon, droog, vrij van vet en absorberend 
zijn. Het te behandelen oppervlak schuren met een korrel 180.   
Let op; exotische houtsoorten zorgvuldig ontvetten. 
Verwerking:  
Ecotec ProAqua Iso-Sol vóór gebruik goed roeren. Zorgvuldig 
opbrengen met een kwast of een kort harige roller (in de 
nerfrichting). Voor het aanbrengen van een 2e laag (afhankelijk 
van de soort hout), eerst schuren (korrel 300).  
De Ecotec ProAqua Iso-Sol kan ook met de spuit worden 
aangebracht.  
Nozzle: 1.2 - 1.5 mm, spuitdruk; 3.0 - 3.5 bar  
Airmix: nozzle 0.3 - 0,5 mm, spuitdruk 90 bar  
 
9 Materiaal: 
Borstel of verfroller met kort haar. Materiaal onmiddellijk na 
gebruik met water en zeep reinigen. 
 
10 Stock: 
Droog, koel en vorstvrij bewaren. Sluit eerder geopende blikken 
zorgvuldig af. 
 
11 Samenstelling: 
Water, Huidbescherming, siliciumdioxide (satin afwerking), 
oppervlakte actieve stoffen, acrylaat, Butoxeyethanol,  
 
12 Technische gegevens:  
Viscositeit (bij 20 ° C): 30 sec met 4mm DIN Cup  
Ecotec ProAqua Iso-Sol voldoet aan de eisen gesteld voor 
kinderspeelgoed.  
DIN 53160: bestand tegen zweet en speeksel invloeden. 
 
13 Veiligheidsvoorschriften: 
Het product is geclassificeerd volgens Richtlijn 1999/45/EG 
Tijdens het verwerken niet eten drinken of roken. Tijdens en na het 
aanbrengen de ruimtes goed ventileren. Ook niet giftige 
producten moeten buiten het bereik van kinderen bewaard 
worden. 
 
14 Verwijdering: 
Verfresten laten indrogen en verwijderen volgens de lokale 
voorschriften. 
 
15 VOS regelgeving:  
VOS – Gehalte: 0,01 g/l 
Categorie: e Typ,  Wb 
Grenswaarden VOS: vanaf 01.01.2010 (g/l):   130 g/l 

 

 

 

 

 
De informatie van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor verkoper en gebruiker. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product  
toegepast kan worden op het betreffende doel of ondergrond.  
De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in Nederland  door: 

      Eco Argile BV         info@ecoargile.nl   www.ecoargile.nl 

ProAqua Iso-Sol grondering 2-357xx 
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