
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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Spray izolujący
Opis produktu:
Bezwonny i mocno napigmentowany bazowy 
spray izolujący i barierowy do stosowania we-
wnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:
Jako szybkoschnący podkład izolacyjny i ba-
rierowy do bezpośredniego stosowania na 
betonie, cemencie, zaprawie, drewnie, starym 
lakierze i tapetach. Produkt nie rozpuszcza 
styropianu. Spray izolujący MEGA 008 Isolier-
pray można pokrywać farbami emulsyjnymi, 
farbami na bazie żywic akrylowych i alkido-
wych (jednoskładnikowych).

Właściwości:
• pigmentowany na biało
• szybkoschnący 
• bezwonny
• matowy
• nie żółknie
Zapobiega przedostawaniu się uporczywych 
plam z nikotyny, smoły, sadzy i rdzy, a także 
graffiti i śladów po wodzie. 

Odcień kolorystyczny:
Biały

Wielkość opakowania:
500 ml/puszka

Stosowanie:
Zdjąć nakrętkę z puszki ze sprayem. Przed 
użyciem dokładnie wstrząsnąć puszką do 
momentu usłyszenia wyraźnego ruchu kulki 
miksującej. Dodatkowo wstrząsać przez co 
najmniej 1–2 minuty, a także w trakcie prze-
twarzania. Spryskać zawartość z odległości 
ok. 25 cm metodą „na krzyż”, aby uniknąć 
kontaktu z chodnikami i zasłonami. Natryski-
wać kilka cienkich warstw w odstępach kilku 
minut, w celu uzyskania maksymalnego efek-
tu izolacyjnego. Po użyciu odwrócić puszkę 
do góry nogami i opróżnić zawór, pryskając 
przez 2-3 sekundy.

Temperatura stosowania:
Nie przetwarzać poniżej + 8 °C i powyżej + 
30 °C. 

Podłoże:
Podłoże musi być czyste, suche i nośne. W 
miarę możliwości usunąć zanieczyszczenia, 
takie jak tłuszcz, olej lub brud, za pomocą od-
powiednich środków.

Zużycie:
Ok. 2 m² na puszkę sprayu przy grubości 
warstwy 30 µm 

Schnięcie:
W temperaturze +20°C i przy 50% wilgotności 
względnej.
Brak lepkości: po ok. 5 min. 
Możliwość dalszej obróbki: po ok. 30 min.
Pełne utwardzenie: po ok. 24 godz.

Przechowywanie:
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Idealna temperatura: 10–30 °C
Trwałość składowania: Przechowywać w ory-
ginalnie zamkniętym opakowaniu przez 3 lata. 
Otwarte pojemniki przechowywać szczelnie 
zamknięte. Zużyć zawartość w krótkim czasie 
od otwarcia.

Wskazówki dotyczące utylizacji:
Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie 
puste pojemniki. Pojemniki z resztkami farb 
oddać do punktu zbiórki starych farb.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod 
ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Dzia-
ła drażniąco na oczy. W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł 
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł za-
płonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym 
ogniem, ani innymi źródłami zapłonu. Nie 
przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 
Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Nosić 
rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. 
Rękawice: Viton®, okulary ochronne z PTFE 
z panelami bocznymi. 

DZIAŁANIE W PRZYPADKU STYCZNOŚCI 
Z OCZAMI:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wy-
jąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Kontynuować przepłukiwa-
nie. Chronić przed światłem słonecznym. Nie 
narażać na działanie temperatur powyżej 50 
°C/122 °F. Bez odpowiedniej wentylacji moż-
liwe jest powstawanie mieszanin wybucho-
wych.

Gaz wytłaczający:
Eter dimetylowy

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!


