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ISOLIERSALZ 

 

IS 
izolačná soľ 
bezfluátový izolačný a napúšťací prostriedok 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: izolačný prostriedok špeciálne na veľmi savé omietky, vďaka zníženej savosti 
týmto prostriedkom možno vytvoriť rovnomerne náterové plochy. 

  

Vlastnosti:  špeciálny bezfluátový napúšťací a izolačný prostriedok 
  tlmí vlhkosť 
  izoluje proti škvrnám, výkvetom solí, nikotínu a sadziam 
  impregnuje, penetruje, neutralizuje a sanuje 
  zjednocuje savé podklady 
  predchádza vzniku výkvetu solí 
  používa sa aj pri príprave podkladu na tapetovanie 
  

Farebný tón: bezfarebný roztok 
  

Hustota: 1,7 g/cm3 
  

Obsah látok: aluminiumsulfat 
  
SPRACOVANIE 
  

Príprava podkladu: Dôkladne očistiť podklad, odstrániť nedržiacu omietku, prípadné škvrny 
nechať vyschnúť. Prípadné napadnutie plesňou zlikvidovať. Pred novým 
náterom musia byť všetky škvrny a plochy suché. Podklad netreba umývať, 
prípadný usadený prach stačí odstrániť štetkou. 

  

Spôsob nanášania: štetcom alebo štetkou 
  

Postup nanášania: düfa Isoliersalz zriediť  v pomere  1:4 s vodou, tzn. 500 g düfa Isoliersalz s 
2 litrami vody. Nanáša sa v dostatočnom množstve na povrch. Len pri 
silných poškodeniach je treba naniesť druhý náter  – po vyschnutí prvého. 

  

Teplota pri spracovaniu: min. +5°C objektu aj okolia , počas nanášania aj schnutia 
  

Doba schnutia: cca 12 hod.       
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Výdatnosť: cca 10 m2/l v jednej vrstve 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme previesť zkušobný náter. 
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Riedenie: vodou 
  

Čistenie nástrojov: okamžite po použití vodou 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 500 g 
  

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Pri správnom skladovaniu nemá 
výrobok obmedzenú dobu použiteľnosti. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 


