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SPecIaLISt In 
de bescherming van 
ondergronden. 
oP aLLeS voorBereId
Iso Paint Nordic heeft 45 jaar ervaring in het 
ontwikkelen, produceren en verkopen van  
dakcoatings, gevelcoatings en hydrofobering-
sproducten voor de professionele markt. Met 
een internationaal assortiment van Finland 
tot Australië zijn IPN- producten geschikt voor 
verschillende klimaattypes.  
Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
worden continu nieuwe en verbeterde oplossin-
gen ontwikkeld. Dit maakt Iso Paint Nordic 
tot marktleider en voorkeursleverancier van 
professionele verwerkers over de gehele 
wereld. 

Waarom ISoPaInt?
Goede bescherming van kwetsbare onder-
gronden is goud waard. Het verlaagt de onder-
houdskosten en is daarnaast beter voor het 
milieu. De keuze voor Iso Paint is in dat geval 
vanzelfsprekend. Iso Paint biedt oplossingen 

die ècht het verschil maken. Onroerend goed 
wordt iedere dag blootgesteld aan UV straling, 
zure regen, smog en vuil in de lucht. Dankzij 
de toepassing van Iso Paint producten is de 
ondergrond goed beschermd en kan het de 
invloed van de elementen weerstaan. Speciale 
UV pigmenten en nano technology vormen de 
ingrediënten die de Iso Paint producten in hun 
beschermende werking zo effectief maken. En 
effectiviteit is de basis van onze filosofie. Al 
onze producten wordt ontwikkeld met een lange 
buitenduurzaamheid als uitgangspunt, waarbij 
het streven is de negatieve invloed op het milieu 
tot een minimum te beperken. De producten in 
deze brochure bieden een totaaloplossing voor 
de bescherming van gevels en daken. Hiermee 
hoeven eigenaren van onroerend goed zich geen 
zorgen te maken over de degradatie van hun 
kostbare bezit.   

over ISo PaInt
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SPecIaLISt In 
de bescherming van 
ondergronden. 

Iso Paint Nordic is een Deense 
producent met jarenlange kennis en 
ervaring in de ontwikkeling en productie 
van kwaliteitsproducten.  
We zijn ISO 9001 en ISO 14001 
gecertificeerd en beschikken over 
uiterst moderne productiemiddelen. 

In de bovenstaande foto toont Nina 
Kjærgaard Reinert, eigenaar van 
Iso Paint Nordic aan Lykke Friis, de 
voormalige Deense minister van klimaat 
en energie, een test van een van onze 
producten. 
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de BeSte 
bescherming  
voor uw dak. 

Er zijn diverse manieren om de woning van uw 
opdrachtgevers te beschermen. Met betrekking 
tot het dak kiest men door de toepassing van 
Isonit niet alleen voor een fraaier dak, maar ook 
een verlengde levensduur. Ten opzichte van een 
compleet nieuw dak wordt zo geld bespaard en 
stijgt vaak zelfs de waarde van de woning. 
 
Uiteindelijk zijn de voordelen van Iso Paint Nordic 
talrijk. De originele toplaag van de dakpan kan 
onder invloed van weerselementen snel  
degraderen. Hierdoor kan er vocht in de dakpan 
dringen waardoor er een voedingsbodem 
ontstaat voor de groei van mos, algen en  
schimmels. Daarnaast kunnen door het  
indringen van vocht uitzetscheuren ontstaan bij 
vorst. Door toepassing van Iso Paint dakcoating 
ziet het dak er mooi uit en heeft het een optimale 
bescherming. 

Het assortiment van Iso Paint Nordic bestaat 
uit producten die geschikt zijn voor toepassing 
over meerdere soorten ondergronden, waar-
onder vezelcement, beton, bitumen en staal. 
Deze producten zijn beschikbaar in zowel glan-
zende, halfglanzende, zijdeglanzende als matte 
afwerkingen. Door het aanbrengen van Iso Paint 
producten kan geld worden bespaard op onder-
houd van het dak en het eventueel vervangen 
hiervan. 

De meeste dakpandaken hebben een garantie 
van 20 tot 30 jaar. Door toepassing van Isonit 
kan de levensduur worden verlengd tot 50 en in 
sommige gevallen zelfs 60 jaar.

dakcoatInG

Isonit Gloss12 - 20 - 50 — Isonit Non-reflective — Iso Rubber — 
TG 80 Start -  HB 80 Finish — Eternit Primer — Iso Construction
ZIe De PrODuctbeSchrIjvINgeN OP PagINa  22  



Constant testen en ontwikkelen 
 
Isonit haalt en overtreft zelfs de normen voor UV bescherming, 
straling, vervuiling en temperatuur schommelingen op het dak.

Iso Paint Nordic test en ontwikkelt haar producten continu in 
nauwe samenwerking met de leidende laboratoria in Europa.

Hechtingssterkte conform  DIN EN ISO 4624 

Rek- en treksterkte conform DIN 53 504

Waterdampdoorlaatbaarheid conform  
DIN EN ISO 7783-2

Water doorlaatbaarheid conform  DIN EN ISO 1062-3

Versnelde buitenduurzaamheidstest conform  DIN EN ISO 
4892-3, DIN 53 166 and DIN EN ISO 2810 – geen verand-
ering in duurzaamheid en nauwelijks waarneembare  
verandering in glans en kleur 

Bescherming tegen vonken en stralingswarmte conform  
DIN 4102 Part 7

Isonit haalt en overtreft normen 

Wij zijn  ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.  
Dit is uw garantie voor kwaliteitsproducten die voldoen aan de hoogste milieueisen. 

hoge elesticiteit, 197%

zeer goed

goed

Ok

zeer goed

zeer goed

Gecertificeerd
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enerGIeBeSParInG:
ten gunste van het  
milieu en de economie

Milieueisen worden strenger en consumenten 
verwachten producten die effectief en milieu-
vriendelijk zijn. Iso Paint Nordic heeft daarvoor 
Climate Cooler (CC) ontwikkeld,  een intelligent 
dakcoating systeem. Dit product reflecteert 
80% van de zonnestralen terug in de ruimte. Hoe 
warmer het klimaat is, des te effectiever de coat-
ing werkt. Het product is verkrijgbaar in diverse 
kleuren van licht tot donker en zwart. Echter, 
in iedere kleur is er door de eigenschappen er 
sprake van een ‘groene’ coating.   

kLeIne StaPPen maken een Groot 
verSchIL
Door uw dak te behandelen met ClimateCooler 
helpt u CO2 uitstoot te verlagen bij verwarmen 
of koelen van de leefruimte en zorgt u voor 
minder smog en fijnstof. Door de toepassing van 
ClimateCooler helpt u niet alleen het milieu, maar 
ook uw portemonnee. 

Al direct na aanbrengen van de coating kan we 
bespaard worden op het gebruik van energie. 
Producten van Iso Paint Nordic zijn getest door 
internationale, vooraanstaande laboratoria. 

De beste test echter is ons dagelijks leven, 
waarin de coating haar nut  
bewijst. Een dak dat behandeld is met 
ClimateCooler ziet er tenslotte mooi uit en gaat 
ook nog eens langer mee.

ClimateCooler  —  ClimateCooler Catalyst
ZIe De PrODuctbeSchrIjvINg OP PagINa 25    

enerGIeBeSParInG cc+ccc
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nox zijn schadelijke gassen die worden 
uitgestoten door motorvoertuigen, het 
verbranden van kolen, olie of gas en tijdens 
lassen, graveren en dynamietontploffingen. 
Ze worden ook commercieel geproduceerd 
door salpeterzuur (HNO3) te laten reageren 
met metalen of cellulose

no3 is een onschadelijk zout. Door regen 
spoelt het van het oppervlak en wordt  
het opgenomen in het milieu. 

climatecooler catalyst
Een geavanceerd dakcoating systeem dat 
schadelijk Nox neutraliseert tot  
onschadelijk NO3 door middel van een 
chemisch proces. 

cLImatehet cLImatecooLer® PrIncIPe
ClimateCooler® verbetert het vermogen van het oppervlak om zonnestralen te reflecteren. Dit 
wordt technisch aangeduid met “Total Solar Reflectance” (TSR). Hoe hoger de TSR, des te lager de 
ongecontroleerde warmteopbouw van het gebouw. Zonder toepassing van ClimateCooler® worden 
zonnestralen opgenomen in het gebouw met als gevolg dat de temperatuur toeneemt en er meer 
energie nodig is om het gebouw te koelen. De binnentemperatuur kan door het behandelen van 
daken met 6 tot 10 gaden verlaagd worden. ClimateCooler® levert door dit principe echter niet alleen 
een bijdrage aan het tegengaan van ‘global warming’. Ook de levensduur van het dak kan worden 
verlengd. Zo draagt.  

ClimateCooler® op 2 manieren een bijdrage aan het verlagen van de totale (onderhouds)kosten 
van een object. Hotel Clarion in Kopenhagen heeft als eerste hotel in Denemarken met succes 
ClimateCooler® toegepast. De jaarlijkse besparing in energie wordt geschat op 40.000 tot 50.000 
Kwh. Dit komt overeen met circa 27 ton CO2 per jaar of 170.000 auto kilometers.  
Een significante besparing !
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PLatte daken:
koelere en 
waterbestendige 

Op platte daken blijven regelmatig kleine 
plassen water staan. Op lange termijn kan dit 
onherstelbare schade aanrichten aan de coating 
op een dak. Daarom moeten voor platte daken 
slechts producten worden  gebruikt die speciaal 
voor deze toepassing zijn ontwikkeld. Er zijn 
producten beschikbaar die zowel in een 1 laags 
systeem als in een Primer met Topcoat systeem 
worden aangebracht. Sommige producten 
kunnen zelfs direct op het vochtige oppervlak 
worden aangebracht. Door de coating wordt de 
temperatuur van de ondergrond met circa 80% 
gereduceerd door de weerkaatsing van de infra-
rode zonnestralen. Dit leidt uiteindelijk tot een 
koeler dak met als gevolg besparing op klimaat-
beheersing en luchtbehandeling. De coating zijn 
binnen circa 45 minuten regenbelastbaar na 
aanbrengen onder ideale omstandigheden. 

Iso Paint Nordic levert een vloeibaar dak en 
oppervlakte membraam voor de restoratie van 

bestaande bitumen daken, cement vloeren, 
terrasvloeren, winkelvloeren, parkeergarage 
vloeren etc. Hypercoat is flexibel en resistent 
tegen diverse invloeden waardoor het zowel 
toepasbaar is in woningen als (middelzwaar) 
belaste industriële vloeren. Door de juiste 
producten en applicatie te kiezen kunnen de 
ETAG standaarden worden gehaald.   

een duurzame oPLoSSInG
Door de toepassing van dit unieke en water 
resistente membraam is het mogelijk om 
beschadigde ondergronden te verbeteren en 
herstellen. Daarmee wordt de weerstand tegen 
de elementen voor jaren vergroot. 

HyperCoat HS 100 — HyperCoat SB — HyperCoat SB Primer
HyperCoat SB Accelerator — HyperCoat SB UV Protect
ZIe De PrODuctbeSchrIjvINgeN OP PagINa 23 

enerGIeBeSParInG cc+ccc

GESCHIKT VOOR 
INDUSTRIëlE 
VlOEREN, 
TERRASSEN, 
GARAGEVlOEREN, 
ETC.



de juISte 
BeSchermInG 
kan 
temPeraturen 
van -50º c 
to +150º c 
WeerStaan
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vermInder de 
oPPervLakte 
temPeratuur 
tot 40% en 
BeSPaar 
enerGIe. 
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metaLen  daken 
en gevels

zorG tIjdIG voor uW vaStGoed en BeSPaar GeLd....
Zorg tijdig voor uw vastgoed en bespaar geld. Regelmatig onderhoud aan het dak en de gevels is een 
goedkope oplossing vergeleken met de investering in een totale vervanging. In de loop van de tijd 
vertonen de meeste metalen daken en gevels tekenen van aantasting door een agressief klimaat. 

Ze kunnen corroderen en verkleuren. Roestvlekken veroorzaken gaten en waterschade waardoor 
het van belang is om in een vroegtijdig stadium in te grijpen. Afhankelijk van de ondergrond zijn er 
meerdere oplossingen mogelijk; watergedragen, oplosmiddelhoudend en een 1-pot systeem met een 
grondverf en eindlaag in 1 product.  
 
Alle Iso Paint producten zijn door en door getest en bieden een langdurige bescherming. Ze zijn jaren 
bestand tegen zware waterbelasting en UV straling van de zon.  

Iso Rust Converter — Iso Metal Primer — Iso One Coat Metal Paint 
— Iso Rubber — Isonit
ZIe De PrODuct beSchrIjvINg OP PagINa 23   

metaLen daken en GeveLS 
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onzichtbare 
oPPervLakte 
BeSchermInG
HydroBlock — ProCover — Iso Dry Crème — ConGuard
Zie de product beschrijving op pagina 24   

Alle oppervlakken en bestratingen hebben bescherming nodig om hun mooie, natuurlijke uitstral-
ing te behouden. Onbehandelde oppervlakken kunnen in een korte tijd verkleuren en degraderen. 
Hierdoor kan water in de vloer dringen en schade veroorzaken. Iso Paint Nordic biedt een totale 
bescherming voor ieder oppervlakte. Het productassortiment bevat verschillende oplossingen die 
vastgoed beschermen tegen weer en wind. En dat zonder de noodzaak om meerdere lagen aan te 
brengen. Zo biedt impregneren de mogelijkheid om met behoud van de natuurlijke uitstraling tot 
de juiste bescherming te bieden. Sommige producten gaan een chemische verbinding aan met de 
ondergrond zodat er één mineraal gebonden materiaal ontstaat. Impregneerproducten kunnen 
worden gebruikt op daken, gevels en vloertegels. Hierdoor behouden ze de mooie en schone uitstral-
ing en worden water en vuil afgestoten, Door toepassing van 1 enkele laag kan een bescherming van 
tot 20 jaar worden verkregen. 

enerGIe BeSParende, nano GeoPtImaLISeerde ImPreGneermIddeLen
Alle Iso Paint Nordic impregneermiddelen zijn wetenschappelijk ontwikkeld om een maximale 
bescherming voor diverse ondergronden te behalen. Naast eenvoudige applicatie leidt het wateraf-
wijzende karakter van de impregneermiddelen tot een lager verbruik van water en schoonmaakmid-
delen bij het reinigen van de ondergrond. Vocht dringt ook minder snel in, waardoor de ondergrond 
en dus het binnenklimaat droger blijft en er geld bespaard kan worden op de stookkosten.  
En minder stoken resulteert uiteindelijk weer in een lagere CO2 uitstoot.    

ImPreGneren
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- Nano gebaseerde formulering voor maximale   
 bescherming
- Snel een eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig onderhoud en zelfreinigend vermogen
- Ademende coating met een natuurlijke uitstraling
- Waterafwijzend effect waardoor water indringing  
 wordt tegengegaan en warmte niet ontsnapt
- Regeert chemisch met de ondergrond en  
 versterkt het materiaal
- Bewezen energiebesparende eigenschappen,   
 getest door het ‘Danish Technological Institute’. 

HydroBlock Injection is een injecteermiddel dat 
wordt toegepast om vochtindringing te voorkomen. 
Het materiaal wordt geïnjecteerd in de spouw door 
voorgeboorde gaten. In de spouw verdeelt het mate-
riaal zichzelf om vervolgens uit te harden. Het vormt 
dat een waterafstotende laag voor eventueel indrin-
gend vocht. De binnenmuur en het binnenklimaat 
worden beschermd tegen de schadelijke invloeden 
van optrekkend vocht.

de redenen Waarom onze 
ImPreGnerInGSProducten ook 
écht Werken:

droGe muren
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de roLLS royce onder 
de muurverven.  
extreem duurzaam en 
energiebesparend

Vochtige muren geven twee keer zoveel warmte 
vrij als droge muren. Dit vereist permanent 
onderhoud. De kosten hiervan kunnen hiervoor 
erg oplopen. Water is de belangrijkste oorzaak 
van beschadiging van minerale ondergronden. 
Wanneer een muur behandeld gaat worden, is 
het belangrijk om een ademend systeem toe te 
passen. Het water van buitenaf dient tegenge-
houden te worden, maar het vocht vanuit binnen 
moet wel naar buiten kunnen. Afgezien van de 
hoge resistentie tegen micro-organismen, is het 
belangrijk dat de gevelverf bestand is tegen zon, 
weer en wind in alle seizoenen.

houd de muur drooG 
In vele opzichten kunnen onze buitenmuurverven 

worden vergeleken met Gore-Tex regenkleding. 
Ze houden het regenwater buiten en de muur 
blijft toch ademen. Door de gevel te behandelen 
met onze buitenmuurverf kan de waterdamp 
wel naar buiten, maar de regenwater kan niet 
van buitenaf doordringen. Door het zelfreini-
gende effect en minimale vuilaanhechting wordt 
verkleuring van de gevel voorkomen. De buiten-
muurverven zijn ook verkrijgbaar in de Climate 
Cooler versie, welke de zonnestralen reflecteert 
en de temperatuur van de gevel tot 25 ° C  kan 
verlagen. lees meer over de effecten op pagina 6 
en 7. Onze muurverven zijn de Rolls Royce onder 
de buitenmuurverven. U vindt geen betere.

Iso Silicone Facade Paint — Iso ClimateCooler Silicone facade paint
Iso ClimateCooler Catalyst facade paint — Iso Silicone facade primer
Zie de product beschrijving op pagina 25  

muurverven
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voor
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onZe 
buitenmuurverven  
hebben een 
levensduur van wel 
20 jaar!
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onderhoud en 
voorBehandeLInG

Schone, mooIe onderGronden! 
Verschillende seizoenen en de invloed van wind, vocht en droogte zorgen ervoor dat  
oppervlakken vies worden, verkleuren en hun ‘glans’ verliezen. Dit kan vervolgens leiden tot 
versnelde veroudering en dus extra onderhoudskosten. Het is mogelijk om dit proces te 
vertragen door toepassing van reinigingsmiddelen die vuil beter verwijderen of oplossen. 

Iso A-Clean kan gebruikt worden als basis reinigingsmiddel voorafgaand aan impregneren 
of schilderen met Iso Paint producten. 

oPPervLakte BehandeLInG

Iso A-Clean
Zie de productbeschrijving op pagina 26   
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InduStrIëLe 
dakcoatInG

Iso Paint Nordic levert op maat gemaakte oplossingen voor de industrie en de fabrikanten van 
daksystemen. Dit geldt ook voor de traditionele esthetische dakcoating, en met gewenste vernieu-
wende eigenschappen, zoals zonreflectie. 

Iso Paint Nordic levert haar producten voornamelijk aan klanten die een hoge kwaliteit, korte droog-
tijd en de laatste wetenschappelijke doorbraken, zoals energiebesparende functies waarderen. 
Kortom, wij leveren oplossingen aan klanten die een verlengde buitenduurzaamheid en een langdurig 
mooie uitstraling eisen.

Er is niet langer een excuus voor het niet hebben van goed uitziende daken!

ClimateCooler Industriel Topcoat  —  Isonit Industriel Topcoat
Zie de product beschrijving op pagina 26   
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geef je vloer en 
terras een  nIeuW 
Leven

BuIten StraatWerk
Na verloop van tijd raakt straatwerk 
vervuild door onder andere mos- en algen-
groei. Straatwerk vervangen is duur en niet 
duurzaam, behandeling met StoneColor® is 
dan een beter alternatief. 

StoneColor® is een  product dat speciaal 
ontwikkeld is voor oppervlaktebehandeling 
buiten en dat direct op bestaand straat-
werk kan worden aangebracht. Het product 
is watergedragen en gebaseerd op de laat-
ste nano technologie. Hiermee worden olie, 
vuil en water afgestoten. De uitstraling van 
tegels en stenen wordt hiermee aanzienlijk 
verbeterd.  

StoneColor® kan worden toegepast op 
terrassen, opritten, kanten van zwem-
baden en nagenoeg iedere ondergrond van 

straatwerk. Door de lange werking van het 
product na applicatie is StoneColor® een 
zeer efficiënte oplossing om straatwerk 
weer een compleet nieuw aanzien te geven. 

BInnen vLoeren
Als binnenvloeren verbeterd moeten 
worden, denk dan aan Iso Pox vloercoatings 
Magazijn- en productiehallen, winkelvlo-
eren of industriële vloeren worden zwaar 
belast en vragen dus om een zeer duurzame 
coating. Iso Pox is daarvoor bij uitstek 
geschikt. Naast toepassing op vloeren 
kan Iso Pox ook worden aangebracht op 
wanden waar hoge eisen worden gesteld 
aan hygiëne en schoonmaak.  

StoneColor — StoneCleaner — Iso Pox floor paint 
Zie de productbeschijving op pagina 26   

vLoeren en StraatStenen
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Stonecolor®, het meest 
innovatieve product voor 
onderhoud

Waarom GeLd en 
tIjd uItGeven aan 
nIeuWe teGeLS aLS de 
BeStaande eenvoudIG 
overSchILderd 
kunnen Worden? 
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het is simpel en 
effectIef

Wanneer u de juiste apparatuur heeft, wordt 
reinigen een stuk makkelijker. Deze machines 
zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van 
daken. Met de speciale cleaningsbox kan tot 
50m2 per uur worden gereinigd. De machines 
kunnen in diverse uitvoeringen worden geleverd 
en tevens worden aangepast aan de eisen van de 
klant. 

Wij bieden ook filterzakken aan voor asbest, 
afzuigsystemen voor dakgoten, vervangcilinders 
voor verhoogde druk en trailers ten behoeve 
voor transport. De juiste gereedschappen en 
apparatuur kunnen u veel geld en tijd besparen. 

Iso Paint Nordic voert een breed scala van de 
toonaangevende merken van airless-spuitap-
paratuur, filterzakken voor het verzamelen van 
vuil, asbestvezels en mos en raamhoezen om 

ramen op hellende daken efficiënt af te dekken. 
Alles om u effectief en efficiënt te kunnen laten 
werken.

het GeBruIk van onze Producten:
We kunnen in het gehele proces iets voor u 
betekenen met onder meer geoptimaliseerde 
producten, machines en systemen om topresul-
taten op de meest efficiënte manier te bereiken. 
Door onze klanten op te leiden hoe onze produc-
ten op de juiste wijze te gebruiken, worden het 
ervaren applicateurs die uitdagingen tot volle 
tevredenheid op kunnen lossen.

Op www.youtube.com/isopaint worden met 
regelmaat diverse video’s geupload. 

Hogedruk machines  — Airless spuitapparatuur 
— Filterzakken – Raamhoes – Trainingvideo’s, etc.
Zie de product beschrijving op pagina 27.   

machIneS en randaPParatuur 

REGEl #1 
BeSPaar nIet 
oP uW  
aPParatuur!



21

isopaint.com



22

tradItIoneLe dakcoatInGS

ISonIt GLanS 12-20-50 
Isonit Glans 12-20-50 is wereldbekende dakcoating die gebaseerd is op een universeel toepasbaar en snel-
drogend acryl bindmiddel. Het product kan toegepast worden op vezelcement, betonnen dakpannen, voorbe-
handeld metaal etc. Isonit is waterafstotend, UV stabiel en heeft een uitstekende hechting en dekkracht. Met 
verschillende glansgraden is er voor nagenoeg iedere situatie een productvariant beschikbaar. Met name de 
Isonit Glans 50 is bijzonder geschikt voor als dakcoating voor betonnen dakpannen. 

ISonIt non refLectIve
Isonit Non-reflective is met name geschikt om poreuze vezelcement dakpannen te behandelen. Dankzij een un-
ieke samenstelling van vulstoffen wordt zonlicht gereflecteerd. Het resultaat is een aantrekkelijk en homogeen 
aanzicht van het dak. 

ruBBer ruBBer dakcoatInG
Rubber dakcoating is een zijdemat glanzende (12) watergedragen emulsie die kan aangebracht worden in erg 
dikke lagen. Hierdoor is deze dakcoating met name geschikt voor daken die in slechte staat zijn. Zowel de 
hechting, elasticiteit als flexibiliteit zijn zeer hoog met een uitzettingsfactor van 500-700%. Rubber dakcoating 
is toepasbaar op dakvilt, vezelversterkt cement, stuclagen, voorbehandeld metaal etc. 

hB 80 fInISh
HB 80 finish is een watergedragen hoogglans dakcoating voor daken waar een exclusieve uitstraling gewenst 
is. HB 80 finish levert een mooi glanzend resultaat op met exceptionele eigenschappen om de groei van mos, en 
algen en de ophoping van vuil op het dak tegen te gaan. Gebruik altijd een TG 80 als primerlaag onder de HB 80 
Finish.  

tG 80 Start
TG 80 start is een primer voor daken die wordt toegepast als grondlaag voor de HB80 Finish ter bevordering 
van de hechting. De TG 80 is sterk vullend met hoog dekkend vermogen en kan worden toegepast op betonnen 
dakpannen. 

ISonIt conStructIon
Isonit Construction is een transparante primer voor vezelcement en andere poreuze minerale ondergronden en 
wordt gebruikt als grondlaag voor de Isonit dakcoating. Isonit Construction regenereert en verbetert de onder-
grond zodat deze sterker wordt en de hechting van de top coat toeneemt. De primer gaat de opname van water 
tegen, waardoor er geen vochtophoping en schade als gevolg van vorst kan ontstaan.  

eternIt PrImer
Eternit Primer is gepigmenteerde watergedragen 2-in-1 product, en vormt een primer en 1ste laag verf in één. Het 
biedt een optimale hechting en vloeiing voor een vervolgafwerking met bijvoorbeeld Isonit Dakcoating. Eternit 
Primer is gebaseerd op een geavanceerde formule van acryl, PU bindmiddelen en kleine micro-vezels. Hierdoor 
kan de oppervlakte van gedegradeerd vezelcement worden versterkt. Deze voorbehandeling geef de perfecte 
basis om vervolgens met Isonit Dakcoating te behandelen. Tevens voorkomt het indringen van vocht en beschad-
igen van het oppervlak. 

ISo metaL onecoat
Iso Metal Onecoat is een matte, visceuze, watergedragen topcoat op basis van acrylaat/polyurethaan polymer-
en. Het toegevoegde corrosie werende pigment zorgt voor een uitstekende bescherming. De verflaag wordt met 
behoud van flexibiliteit versterkt door het toegepaste nano-vezel additief. Iso Metal Onecoat hecht op nagenoeg 
alle metalen ondergronden, waaronder ijzer, (gegalvaniseerd) staal, aluminium en zink. In geval van bestaande 
roest adviseren we altijd eerst de ondergrond roestvrij te maken en Iso Rust Converter toe te passen. 

Product overzIcht
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ISo metaL PrImer WB
Iso Metal Primer WB is een watergedragen, sneldrogende en zeer efficiënte corrosiewerende primer met 
uitstekende hechting op staal, ijzeren spanten en bestaande verflagen op wanden en daken. In geval van roest, 
wordt altijd geadviseerd om Iso Rust Converter en vervolgens de Iso Metal OneCoat toe te passen. 

ISo ruStconverter
Iso Rust Converter is een efficiënte oplossing om corrosie op staal en metalen ondergronden te behandelen. 
Het product is licht groen en hoog visceus en kan roest omzetten in inactieve roest waarmee het corrosieproces 
wordt stopgezet. Na 24 uur kan het Iso Rust Converter worden overgeschilderd met Iso Metal Primer, waarna het 
kan worden afgewerkt met Iso Metal OneCoat of een van de Isonit dakcoatings.

unIverSaL cLeaner
Universal Cleaner wordt gebruikt als een cleaner voor diverse ondergronden, zoals staal, metalen platen, bitu-
men dakbedekking, EPDM en straatstenen. Zorg voor een schone ondergrond, voor behandeling met andere Iso 
Paint producten. 

dak memBranen

hyPercoat hS 100
Hypercoat HS 100 is een vloeibaar eencomponent silaan gemodificeerd polyurethaan dak membraan. Het product 
heeft 100% vaste stof en vormt een watervaste en flexibele sealer op staal panelen, vezelcement, en alle types dak 
renovaties. Hypercoat HS 100 is bij uitstek geschikt voor extreem verweerde en zelfs lekkende daken die bedekt zijn 
met bitumen of beton. Voorbeeld toepassingen zijn garagedaken, en daken van winkelcentra en magazijnen. Door de 
vochtuithardende eigenschappen van het materiaal kan Hypercoat HS 100 ook op extreem vochtige ondergronden 
worden aangebracht. Hierdoor is het mogelijk om het product ook in het vochtige voor- en najaar zonder problemen 
aan te brengen. 

hyPercoat SB
Hypercoat SB is een vloeibare oplosmiddelhoudende eencomponent polyurethaan dakmembaan. Het biedt water-
vaste en flexibele sealing en kan gebruikt worden om alle type daken te renoveren. Hypercoat SB vormt een extreem 
sterke, elastische en chemische resistente verffilm en kan ook in vochtige omstandigheden worden aangebracht. 
Door vocht in de lucht droogt Hypercoat SB, hetgeen applicatie in voor- en najaar, onder vochtige omstandigheden 
bij uitstek geschikt maakt. Hypercoat SB is ook verkrijgbaar als Hypercoat SB Climate Cooler met zonreflecterende 
eigenschappen.   

hyPercoat SB SPecIaL thInner
Hypercoat SB Special Thinner wordt gebruikt als verdunning in de Hypercoat SB en om materialen en gereed-
schappen schoon te maken. 

hyPercoat SB acceLerator
Hypercoat SB Accelarator is een hi-tech verharder ontwikkeld om de droogtijd van de Hypercoat SB te verko-
rten en om aspecten als hardheid en chemische resistentie te verbeteren. Tevens kan er door gebruik van de 
Accelerator een hogere laagdikte worden aangebracht, met name in koude periodes met hoge luchtvochtigheid. 
Toepassing van SB Accelerator zorgt voor een snellere en dichteren vernetting van de coating.

hyPercoat SB PrImer
Hypercoat SB Primer is een 1K vochtuithardende visceuse primer welke gebruikt wordt als voorbehandeling voor 
de Hypercoat producten. De primer kan toegepast worden op kritieke ondergronden waar extra hechting van 
belang is. Denk daarbij aan bitumen en synthetische daken, waaronder EPDM en TPO. SB primer hecht op harde 
en poreuse ondergronden zoals nat en droog beton, asfalt en bitumen, maar ook op glas, marmer en staal. De 
product elasticiteit bedraagt meer dan 300%. 
 

 
 
 



24

Product overzIcht

hyPercoat SB uv Protect 
Hypercoat SB UV Protect kan worden toegepast voor extra UV bescherming van HyperCoat in donkere kleuren. 
Het verlengt de levensduur van HyperCoat systemen met enkele jaren. 
 
 

hyPercoat unIverSaL fLeXSeaLer
Hypercoat Universal Flexsealer is een flexibele PU gedragen sealing component die wordt geleverd in worsten. 
Flexsealer kan worden toegepast om hoeken te beschermen en geeft stevigheid aan gebarsten en gespleten 
oppervlakten. Flexsealer wordt toegepast alvorens Hypercoat producten worden aangebracht.  
 
 

ImPreGneren en enerGIeBeSParInG

hydroBLock WB
Hydroblock WB is een watergedragen hydrofobeermiddel voor de behandeling van minerale ondergronden. Hyd-
roblock WB heeft energiebesparende, waterafstotende en zelfreinigende eigenschappen en voorkomt verkleuring, 
zoutuitbloeding, vorstschade, en ophoping van vuil op het oppervlakte. Hydroblock is ook verkrijgbaar in een oplosmid-
delhoudende variant die dankzij een beter indringend vermogen kan worden toegepast op extreem harde onder-
gronden zoals graniet en marmer. Door de unieke chemische samenstelling van siloxanen en vrije reactieve groepen 
wordt er een actieve verbinding gemaakt met de minerale ondergrond en wordt de levensduur verlengd.  

Procover
ProCover is een wategedragen silaan gemodificeerde fluorine voor de effectieve bescherming van gebouwen. 
Het is met name geschikt voor horizontale ondergronden welke (langdurig) worden blootgesteld aan water, oliën 
en vetten. Door de hoge beschermende werking krijgen deze stoffen geen kans om in de ondergrond te dringen. 
Het voorkomt daarnaast de groei van groene algen, ophoping vuil en schade door vorst. Het oppervlak blijft na 
behandeling dampopen. ProCover is ook beschikbaar in een oplosmiddelhoudende variant (ProCover HC), die 
geschikt is voor harde minerale ondergronden zoals graniet en marmer. 

ISo dry crème eXtreme
ISO Dry Crème Extreme vormt een onzichtbare energiebesparende en voor regen en water ondoordringbare 
laag. Het product heeft een dikke crèmige consistentie en kan eenvoudig worden aangebracht met de roller of 
kwast. ISO Dry Crème Extreme is gebaseerd op nano technologie. De ultra fijne deeltjes dringen diep in cement 
en mineraal gebonden ondergronden. De chemische samenstelling is gebaseerd op siloxanen met vrije reactieve 
groepen waardoor het product een actieve verbinding aangaat met de ondergrond. Het oppervlak wordt zo ver-
sterkt en beschermd tegen vorstschade, zoutuitslag etc. De excellente producteigenschappen blijven tot 20 jaar 
na applicatie behouden. Sd waarden zijn getest conform DIN EN ISO 7783-2 en W24 waarden conform EN 1062-3.  

conGuard ImPreGnatIon
De ConGuard Impregnation is gecertificeerd en goedgekeurd door de Duitse QDB, de kwaliteitsorganisatie van 
de Duitse bouwchemie. Het heeft het CE-markering en voldoet aan de Europese betonstandaard DS/EN 1504-2. 
ConGuard is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden , versterken en hydrofoberen van betonstructuren, 
betonelementen en betonnen gebouwen in binnen- en buitentoepassingen, waar er behoefte is aan bescherming 
tegen de inwerking van water en vocht.

hydroBLock InjectIon 
Hydroblock Injection is een injecteermiddel dat is ontwikkeld om te voorkomen dat onderliggend vocht het 
metselwerk binnendringt. De pasta wordt geïnjecteerd in gemetselde muren waar het diep indringt voordat het 
uithardt en een ondoordringbare barrière vormt voor vocht.  
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dakcoatInGS + enerGIeBeSParInG

cLImatecooLer roof toPcoat
Uni Topcoat en Flex Topcoat zijn unieke ‘koelende’ ClimateCooler verven, beschikbaar in alle kleuren van licht tot 
donker. Zonnestralen worden tot 80% door de coating gereflecteerd. Dit resulteert in een reductie van tot 40% 
van de daktemperatuur met een grote verbetering van het binnenklimaat tot gevolg. ClimateCooler is beschik-
baar in twee versies: ClimateCooler Uni met een flexibiliteit tot 200%, bij uitstek geschikt voor standaard daken 
die bedekt zijn met (vezelversterkte) cement dakpannen. De ClimateCooler Flex heeft een flexibiliteit tot 400% 
en is geschikt voor zeer verweerde en lastig te behandelen daken zoals bitumen, staal platen etc.  

cLImatecooLer roof PrImer
ClimateCooler Roof Primer is beschikbaar in 2 versies: Uniprimer en Flex Primer. Beide worden toegepast als een 
primer onder de ClimateCooler Topcoat. Door de toepassing van speciale keramische isolerende pigmenten is de 
primer een uitstekende basis om de oppervlakte temperatuur te verlagen. 

cLImatecooLer cataLySt roof toPcoat
ClimateCooler Catalyst Roof Topcoat is een verdere ontwikkeling van ClimateCooler Roof Flex Topcoat. De geïn-
tegreerde  Catalyst breken schadelijke NOx deeltjes af van auto-uitlaten tot onschadelijke NO3 deeltjes (nitraat). 
Dit is echt een energiebesparende dakcoating die milieuvriendelijk is. Voor het aanbrengen van de ClimateCooler 
Katalysator Topcoat, moet het oppervlak worden voorbehandeld met de standaard ClimateCooler Flex Primer. 
Zie Climatecooler RoofPrimer voor meer informatie. 

BuItenmuurverven + enerGIeBeSParInG

ISo SILIconen BuItenmuurverf
Iso Siliconen buitenmuurverf werd ontwikkeld op basis van watergedragen siliconen emulsie met uitstekende 
vloeivermogen en een buitenduurzaamheid tot wel 20 jaar. Deze buitenmuurverf zorgt voor energiebesparing, 
is dampopen, vuil- en waterafstotend en is voorzien van zelfreinigende eigenschappen. Nieuwe minerale onder-
gronden dienen voor te worden behandeld met de Iso Siliconen gevelprimer.   

ISo SILIconen GeveLPrImer
Iso Siliconen gevelprimer is een niet-gepigmenteerde primer met een zeer groot indringend vermogen. 
Absorberende minerale ondergronden dienen eerst te behandeld worden met de Iso Siliconen gevelprimer, 
vervolgens kan de Iso Siliconen buitenmuurverf worden aangebracht. Dit systeem zorgt optimaal eindresultaat. 

cLImatecooLer SILIconen BuItenmuurverf
ClimateCooler Siliconen buitenmuurverf is een verdere ontwikkeling van de Iso Siliconen buitenmuurverf. Het 
beschikt over geïntegreerde zon-reflecterende en warmte-stabiliserende pigmenten, UV-stabilisatoren en 
nano-silanen met een zelfreinigend effect. Deze combinatie kan ervoor zorgen dat de oppervlaktetemperatuur 
tot 20-25 graden vermindert. Dit bevordert een gezonder binnenklimaat en een betere energie-huishouding.. 
Hierdoor is dit product energiebesparend. 

cLImatecooLer cataLySt BuItenmuurverf
ClimateCooler Catalyst buitenmuurverf is een verdere ontwikkeling van de Climatecooler Siliconen buitenmuur-
verf. De geïntegreerde katalysatoren breken schadelijke NOx deeltje van auto-uitlaten af tot de onschadelijke 
NO3-deeltje (nitraat). Deze ultieme energiebesparende en milieuvriendelijk buitenmuurverf zorgt voor een ver-
betering van het klimaat, zowel binnen als buiten. De unieke samenstelling en waterafstotende eigenschappen 
zorgen ervoor dat de oppervlakte, zelf in steden en industriële omgevingen, altijd onderhouden wordt.
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InduStrIëLe dakcoatInGS

ISonIt InduStrIe toPcoat
De Isonit Industrie Topcoat is afgeleid van de standaard Isonit. De industriële versie is aangepast om toegepast 
te worden in het fabricageproces van dakpannen. Door de extreme korte drogingsperiode kunnen de dakpannen 
direct worden gestapeld en verpakt nadat ze zijn geproduceerd. De Isonit Industrie Topcoat biedt een uitstek-
ende bescherming tegen wisselende weersomstandigheden en temperatuurwisselingen. Door de waterafsto-
tende eigenschappen blijft het uiterlijk netjes en schoon. Het glansbehoud en de UV-bestendigheid zijn voor vele 
jaren gegarandeerd. 

cLImatecooLer InduStrIe toPcoat
ClimateCooler IndustrieTopcoat is afgeleid van de standaard Climatecooler. De industriële versie is aangepast 
om toegepast te worden als deklaag in het fabricageproces van dakpannen. De unieke eigenschappen van de 
ClimateCooler maakt het een “cool” coating. Dit betekent dat de temperatuur van het dakoppervlakte aanzienlijk 
vermindert, en het energieverbruik binnen verbetert. Door de extreme korte drogingsperiode kunnen de dakpan-
nen direct worden gestapeld en verpakt nadat ze zijn geproduceerd. De Climatecooler Industrie Topcoat biedt 
een uitstekende bescherming tegen wisselende weersomstandigheden en temperatuurwisselingen. Door de 
waterafstotende eigenschappen blijft het uiterlijk netjes en schoon. Het glansbehoud en de UV-bestendigheid 
zijn voor vele jaren gegarandeerd. Deze topcoat kan worden toegepast op verschillende daken, waaronder daken 
van beton en metaal. 

andere coatInGS

ISo PoX 216 2k
Iso Pox 216 2K is een watergedragen epoxy vloercoating welke geschikt is voor toepassing op beton. Het heeft 
een hoge slijtvastheid en is bestand tegen alkalische stoffen, veel zuren en oliën. De Iso Pox 216 2K kan in diverse 
omgevingen worden toegepast, zoals particuliere woningen en industriële bedrijfsvloeren die licht belast 
worden.  

ISo PoX hS 100 2k ePoXy vLoercoatInG
Iso Pox HS 100 2K epoxy vloercoating welke is zeer geschikt voor toepassing op beton. Het heeft een vast stof-
gehalte van 100% en is zelf-nivellerend. Het heeft een hoge slijtvastheid en is bestand tegen alkalische stoffen, 
veel zuren en oliën. De HS 100 2K kan worden toegepast in garages, stallen, werkplaatsen en kelders. De coating 
is geschikt voor intensievere belasting, waaronder heftruckverkeer.

ISo PoX 200W
Iso Pox 200W is een  2K blanke, decoratieve en duurzame vloercoating. Het is een watergedragen epoxy welke 
gebruikt kan worden als primerlaag op nieuwe en oude vloeren. Tevens kan de Iso Pox 200W worden toegepast 
als topcoat.  

StonecoLor
StoneColor een product dat speciaal ontwikkeld is voor oppervlaktebehandeling buiten en dat direct op 
bestaand straatwerk kan worden aangebracht. Het product is watergedragen en gebaseerd op de laatste  
nano-technologie. Hiermee wordt olie, vuil en water afgestoten en krijgt het oppervlak weer een nieuwe kleur. De 
uitstraling van tegels en stenen wordt hiermee aanzienlijk verbeterd. 

StonecLeaner
StoneCleaner is een universeel toepasbaar schoonmaakmiddel dat kan gebruikt worden voordat StoneColor 
wordt aangebracht. Het product lost vet, vuil en stof straatstenen en andere minerale oppervlakken. 

ISo a-cLean
Iso A- Clean is een zeep voor daken, gevels en straatstenen die vuil en vet, aangroei, korstmossen etc. oplost. De 
zeep kan worden toegepast als een voorbehandelingsmiddel voor schilderwerk en als algemeen onderhoudsmid-
del om oppervlakken schoon te houden.   

Product overzIcht
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ISo PaInt remover 
Iso Paint Remover is een efficiënt schoonmaakmiddel om (verf)vlekken van bakstenen, straatstenen en 
andere stenen ondergronden de verwijderen. 
 

ISo cItruS cLeanSInG aGent
Iso Citrus cleansing agent is een efficiënt schoonmaakmiddel om kleine verfvlekken op glas, ramen, kozijnen, etc.  
te verwijderen. 

GereLateerde machIneS/Producten

hoGedruk reInIGerS 
Een nieuwe hogedruk reiniger welke kan reinigen met een druk tot 500 bar en een capaciteit heeft van 35 liter 
per minuut. Wij kunnen machines aanbieden die speciaal ontwikkeld zijn om een dak te reinigen met een snelheid 
van 50m2 per uur. De machines kunnen worden geleverd in diverse uitvoeringen en worden aangepast naar de 
wensen van de klant. Hierbij kan er gedacht worden aan warm water, asbest filtercassettes, afzuiginstallaties 
voor goten, injector pompen en vervangbare cilinders voor verhoogde druk. Dit alles kan worden ingebouwd op 
aanhangwagens in diverse maten. 

aIrLeSS SPuItaPParatuur
Met behulp van airless spuitapparatuur kan er optimaal en efficiënt verf worden aangebracht. Er zijn diverse 
mogelijkheden, dit afhankelijk van de behoefte.   

raamhoezen
Raamhoezen worden gebruikt voor het afdekken en beschermen van dakramen. De hoezen zijn gemaakt van 
sterk textiel en kunnen vele malen worden aangebracht en verwijderd. De hoezen zijn voorzien van een ring in de 
benedenhoek, waardoor de hoes gemakkelijk te verwijderen is met een verlengstok vanaf de grond. De raam-
hoezen zijn verkrijgbaar in diverse maten.  

fILterzakken
De filterzakken zijn speciaal ontworpen om water en asbest te verzamelen tijdens het schoonmaken van 
asbestdaken. Deze filterzak voert max 0.03% vaste stof asbest per liter af. Het kan ook worden gebruikt tijdens 
het schoonmaken van betonnen daken om mos en vuil te verzamelen. De filterzakken zijn getest door het Deense 
Technologisch Instituut en Scandinavische Asbest & Minerale Analyse. 

marketInG
Wij bieden veel verschillende soorten promotiemateriaal om activiteiten van uw bedrijf te promoten, zoals roll-
ups, kleurkaarten, brochures en trainingsvideo’s. Deze kunnen worden gebruik tijdens beurzen of als hulpmiddel 
tijdens de verkoop.   
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iso paint nordic heeft 45 jaar ervaring in de ontwikkeling, 
productie en marketing van dakcoatings , gevelcoatings en 
hydrofoberingsproducten voor de professionele gebruiker. 

Met een internationaal productassortiment van Finland tot 
Australië garanderen we producten voor alle klimaattypes. 
Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we 
continu nieuwe en verbeterde oplossingen. 

Iso Paint Nordic is marktleider en het voorkeursmerk van de 
vakman. 

Neem contact op met:

Iso Paint nordic a/S
Tvaervej 8
6640 lunderskov
Denmark

Tlf. +45 76 33 31 14
mail@isopaint.com

www.isopaint.com

Keramische pannenVezelbetonSteenslagBakstenenBitumen dakbedekking Betonnen dakpannen

EPDM folieGasbeton StraatstenenGipsStalen dakenLeien daken

Hier zijn een paar voorbeelden vanons uitgebreide kleurengamma:

Wij hebben producten voor al deze oppervlakken:


