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Ізолієрсальц 

Ізолююча сіль 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Спеціальний грунтуючий засіб без вмісту флюатів для обробки штукатурок 

всередині приміщень.Затримує вологу, ізолює вицвітання, никотин та сажу 

на цементних. гіпсових і вапняних штукатурках. Просочує і нейтралізує 

основу, вирівнює її поглинаючу здатність. 

Колір В розчині прозорий 

Щільність Близько 1,3 гр/см3 

Склад Сульфат алюминію 99% 

Розчинник Вода 

Нанесення 

Основа Ретельно очистити поверхні, неміцну штукатурку видалити, наявні плями 

просушити. При необхідності обробити і видалити цвіль засобом düfa 

Schimmelentferner. Перед нанесенням свіжої фарби плями повинні 

висохнути повністю. Обмивання не потрібно, у випадку наявності залишків 

пилу просто зняти щіткою. Перед нанесенням ізолюючої солі основа 

повинна бути абсолютно сухою. 

Нанесення Ізолюючу сіль розчинити у співвідношенні 1:4, тобто 500 грам солі на 2 л 

води. Нанести на поверхню велику кількість валиком або щіткою. Для 

поверхонь з підвищеними експлуатаційними вимогами рекомендується 

повторна обробка розчином солі після висихання попереднього шару. 

Залишки солі з поверхні обмести після висихання. 

Особливості Бризки на поверхні скла, мармуру, лазурі відразу видалити водою. 

Витрата 1 л розчину достатньо приблизно для 10 м2. 

Чистка інструментів Після закінчення робіт промити водою. 

Час висихання Близько 12 годин. 

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи та повітря вище +5°С  . 

https://www.docufreezer.com
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Доповнення  

Фасовка 500 g (г) 

Зберігання 

 

У прохолодному і сухому, але захищеному від морозу місці. Термін 

зберігання герметично закритої упаковки необмежений. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Пил не вдихати. Під час і після 

проведення робіт забезпечити гарну вентиляцію приміщення. Може 

викликати важкі пошкодження очей. Застосовувати захисні рукавички, 

одяг, окуляри, маску для обличчя. При попаданні в очі кілька хвилин 

обережно прополоскати водою. При наявності контактних лінз - по 

можливості видалити і продовжити полоскати. Відразу звернутися до 

лікаря. Не викидати у каналізацію, водойми або на грунт. 

Утилізація Залишки речовини можуть бути здані в сухому вигляді відповідно до 

порядку прийому старих фарбувальних засобів на утилізацію. 
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Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

  

Виробник: 

Мефферт АГ Фарбверке 

Зандвег 15 

55543 Бад Кройцнах 

Тел. +49 671 870 344 

www.meffert.com 

Імпортер: 

ПрАТ  «Ганза-Україна» 

Україна, м.Дніпро 

вул.Кабардинська, 2  

www.dufa.com.ua 

 

www.dufa.com.ua  

 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації 

діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (0562) 377-95-05. 
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