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Kenmerkenblad 6007NL

OMSCHRIJVING Grondeermiddel met isolerende eigenschappen voor binnen op basis van speciale 
acrylaatdispersie.

GEBRUIKSDOEL Het isolerend gronderen van licht tot sterk zuigende ondergronden die vervuild zijn 
met doorslaggevoelige verontreinigingen. 
In het bijzonder geschikt voor het isoleren en gronderen van vergeelde 
gipskartonplaten. 
Het vastzetten van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht 
poederen.

VOORNAAMSTE 
KENMERKEN

• Goede isolerende werking 
• Nivelleert onregelmatig zuigende ondergronden
• Goede fixerende werking
• Af te werken met dispersieverven
• Niet verzeepbaar
• Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l)

KLEUREN EN 
GLANS

Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. 
Mat

VERPAKKING Jerrycan van 1 liter en 5 liter.

BASISGEGEVENS Dichtheid : ca. 1,01 kg/dm3

Percentage vaste stof : ca. 32 vol.%
Vlampunt : niet van toepassing

 
Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.
Kleefvrij na : 1-2 uur
Overschilderbaar na : ca. 24 uur

RENDEMENT Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 8-11 m²/liter.

ONDERGROND- 
CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. 
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. 
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. 
Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het 
ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden. 
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS- 
CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. 
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. 
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.
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SYSTEMEN ISOLEREN 
 
Sterk zuigende ondergrond
• 1 laag onverdunde Brander Isofix.
 
Licht tot matig zuigende ondergrond
• 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater
• 1 laag Brava Isotex.
 
Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert
• 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.
• 1 laag Brava Isotex.
 
GRONDEREN / FIXEREN 
 
Sterk zuigende ondergrond
• 1 laag onverdunde Brander Isofix.
 
Licht tot matig zuigende ondergrond
• 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.
 
Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert
• 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.

INSTRUCTIES VOOR 
GEBRUIK

Kwast 
Blokwitter. 
 
Verdunning 
Afhankelijk van de toepassing onverdund tot 1:4 verdund. Zie rubriek ‘Systemen’. 
 
Reiniging gereedschap 
Direct na gebruik, met water.

VEILIGHEIDS- 
MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Isofix.

HOUDBAARHEID ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en 
vorstvrije plaats.

REFERENTIES Informatieblad nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen 1390


