• Förhindrar penetrering
av vatten och därför
också frostskador

ISO PAINT NORDIC A/S har mere end 40 års erfarenhet som
specialist inom utveckling och tillverkning av produkter
för behandling av tak och andra ytor, t.ex.

• Har en vattenavstötande
effekt (torra väggar
innebär lägre värme
kostnader)

• ClimateCooler®
• Isonit® -Takfärg
• ISO A-Clean®
• ISO-fasadfärg
• HydroBlock®-impregnering
• ProCover®-impregnering
• StoneColor®

• Förebygger uppkomst av
mossa och alger

Vi samarbetar endast med välkända leverantörer,
återförsäljare och professionella tillverkare av takfärg.
ISO PAINT NORDIC A/S har uppnått dubbel ISO-certifiering enligt ISO 9001Kvalitetsledning, ISO 14001 Miljöledning och har tilldelats EU:s miljöblomma.

• Lång hållbarhet
(10 års garanti)
• Förhindrar saltbildning

Quality &
Environmental
Management System
certified according to

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
by

Det Norske Veritas,
Business Assurance,
Danmark A/S
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mail@isopaint.dk · www.isopaint.com

Kontakta din ytbehandlingsspecialist för mer information:

HållBAR

- se då till att impregnera och skydda den
med HydroBlock
Vår produkt är utvecklad med nanoteknologi
för alla mineraliska ytor som t.ex. taktegel,
betong och fasader
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Kalksandsten

HYDROBLOCK IMPREGNERING

HYDROBLOCK

Skyddar alla utsatta ytor som t.ex. taktegel, betong och fasader
HydroBlock impregnerar taktegel,
betong, tegel, murade väggar, betongplattor och andra mineraliska ytor.
De ultrasmå partiklarna (molekyler)
tränger djupt in i ytan, kombineras
med materialet och bildar därmed
en vattenavstötande effekt. Detta
förhindrar fuktbildning och därmed
frostskador. Det förhindrar vittring
samt uppkomst av gröna avlagringar,
missfärgning av mossor, alger och
svartmögel.

Obehandlat

HydroBlock

HydroBlock er
baseret på den nyeste
nanoteknologi med ultra
fine partikler, som giver en
dyb indtrængning i mineralske underlag og indgår i
en kemisk reaktion hermed,
hvilket er helt unikt for
dette produkt.

Grafen ovan visar den synliga effekten HydroBlock har på reduceringen av vattenabsorption hos olika material.

HydroBlock ger en smutsavstötande
yta med en hållbarhet på minst 10 år.
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Fördelar med HydroBlock:
HydroBlock är inte filmbildande,
är helt transparent och gör helt
enkelt att färgerna ser mer
livfulla ut.

2 Kan ånde
3

Efter

Före

Trænger dybt ind.
Op til 10 mm

Forhindrer frostsprængninger

4 Forhindrer
			 saltudblomstring
5

Usynlig overflade

6

Hindrer begroning
og misfarvning

7 Super vand		
		 perlende effekt
8

Går i kemisk
reaktion med
underlaget

