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2 VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER

Isola er en af Nordens førende producenter og 
leverandører af fugtbeskyttelse til huse. Isola base-
rer sin ekspertise på mere end 60 års erfaring. Vi 
udvikler og forbedrer hele tiden vores produkter.

Vedligeholdelsesprodukterne udmærker sig 
især ved:
 
at have en god hæfteevne
Vi har tilsat laknafta (terpentin) som opløsnings-
middel for at forbedre evnen til at trænge ind i 
underlaget og forene sig med det. I denne sam-
menhæng er opløsningsmiddel bedre end vand.

at være vandbestandige
Vedligeholdelsesprodukterne er udviklet til at 
kunne klare det barske nordiske klima med kraftig 
blæst og kraftig regn.

at være vejrbestandige
Sollys og forurenet luft påvirker taget meget. 
Vedligeholdelsesprodukterne er tilpasset til disse 
forhold og giver særdeles god beskyttelse i mange 
år, også selvom farven blegner lidt med tiden.

Isola vedligeholdelses-  
produkter

VIGTIGT

Underlaget
Underlaget skal være tørt og rengjort. Tagpap 
bør ikke højtryksrenses med vand. Hvis taget 
har været behandlet tidligere, anbefaler vi, 
at man afprøver det pågældende produkt 
på en mindre overflade først for at se, om 
behandlingerne passer sammen.

Vejrlig og temperatur
Koldt vejr, <10 °C, kan medføre, at produkt- 
erne bliver drøjere og sværere at arbejde 
med. Lad i så fald produkterne stå indenfor 
i cirka et døgn inden brug. Produkterne skal 
opbevares ved mindst +5 °C.

Omlægning eller vedligeholdelse
Produkterne skal primært bruges til vedli-
geholdelse og reparation. Ved større skader 
eller fejl anbefaler vi, at man lægger taget om 
med nogle af vores tagprodukter. Med en 
årlig kontrol af taget forlænges tagets levetid.
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Isola Tagprimer
Tyndtflydende asfaltopløsning med fugtuddri-
vende additiver. Trænger dybt ned i underlaget 
og imprægnerer og tætner. Bruges til grunding 
af gammelt og udtørret tagpap inden renovering 
med Isola Tagasfalt. Bruges også til forbehandling 
af flader, som skal fugtisoleres med Isola Murasfalt. 
Underlaget skal være tørt og rengjort. Tagpap bør 
ikke højtryksrenses med vand. Påføres med asfalt-
børste, rulle eller spartel.

FAKTA
Emballage: Spand med 5 eller 10 liter
Rækkeevne: Ca. 0,3 – 0,5 liter pr. m2 afhængigt 
af underlaget
Tørretid: 4-6 timer afhængigt af vejret
Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)
Farve: Sort
5 l. DB nr. 1279745
20l.DB nr. 1279746

1 l. DB nr. 1279749
5 l. DB nr 1279750

Isola Tætningsmasse
Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltspartel-
masse med additiver, som giver god vedhæftning 
på selv fugtige overflader (f.eks. ved akutte repara-
tioner i regnvejr). Danner en elastisk og tæt fuge, 
som er meget modstandsdygtig over for alle 
vejrtyper. Til reparation af småskader, fugeslip og 
sprækker på tagpappet. Større fugeslip og bobler 
(skæres op og) armeres med glasfibervæv. Isola 
Tætningsmasse er også velegnet til reparation af 
pladefuger, på beton og træ samt til tætning af 
træbåde. Let at påføre med spartel uden forudgå-
ende opvarmning.

FAKTA
Emballage:  
Dåse med 1 liter og spand med 5 liter
Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)
Farve: Sort
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Isola Isoklæber
Smidigt og elastisk asfaltkit til limning af det over-
lappende tagpap ved montering (iht. anvisningerne 
fra tagpapproducenten) af tagpap. Danner en tæt 
og stærk fuge og kan også anvendes ved andre 
klæbe- og reprationsarbejde. Konsistensen påvir-
kes af temperaturen, og ved køligt vejr anbefaler vi, 
at limen opvarmes i f.eks. et vandbad. Underlaget 
skal være tørt og rengjort. Påføres med en grovtan-
det spartel.

FAKTA
Emballage: Patron med 0,3 liter, dåse med 1 
liter og spand med 5 liter
Rækkeevne: 1 liter til 10-15 m overlapnings-
samlinger
Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)
Farve: Sort
0,3 l. DB nr. 1279744
1 l. DB nr. 1279740
5 l. DB nr 1279741

Isola ATB Fugemasse
Bitumenbaseret fugemasse til detaljer og gen-
nemføringer ved anvendelse af Isola tagprodukter. 
Anvendes bla. til klæbning mod tagfodsbeslag og 
tætning af gennemføringer, skortensinddækninger, 
fuger m.m. Anvendelse: Se de pågældende mon-
teringsanvisninger til Isola tagprodukter.

FAKTA
Emballage: Patron med 300 ml.
Rækkeevne: En patron rækker normalt til ca. 
10-12 løbende mtr. fuge
Anvendelsestemp.: Kan påføres ved
temperaturer fra +5 ºC til +35 ºC
Farve: Sort
DB nr. 2321178
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Isola Tagasfalt
Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse, 
som danner en tæt og elastisk overflade. Meget 
modstandsdygtig over for alle vejrtyper. Leveres 
færdig i en konsistens, der er let at påføre. Dåsen 
bør have rumtemperatur. Kan påføres ved en ude-
temperatur på ned til + 5°C. Underlaget skal være 
tørt og rengjort. Påføres med asfaltbørste eller 
gummiskraber. Regn umiddelbart efter behand-
lingen har ingen indvirkning på tagasfalten. Taget 
må først betrædes efter ca. 1-2 måneder.

Behandling af tagpap
Underlaget skal være tørt. Børst taget rent med en 
grov børste. Tagpap bør ikke højtryksrenses med 
vand. Sprækker, huller og bobler (skæres op) og 
tætnes med Isola Tætningsmasse. Større huller 
armeres med glasfibervæv. Udtørret tagpap skal 
først behandles med Isola Tagprimer. Efter tørring 
påføres Isola Tagasfalt på taget. På flade tagpap-
tage med vandansamlinger og uden afløb skal 
tagpappets tilstand undersøges nøje. 

Isola Skiferstrø
Anvendes til vedligehold af tagpaptage, hvor det 
strøs direkte på frisk påført tagasfalt eller Isoklæber. 
skifferstrø beskytter både mod solens UV stråler 
og giver er flot overflade.  

FAKTA

FAKTA

Emballage: Spand med 5 eller 20 liter
Rækkeevne: Ca. 0,3 – 0,5 liter pr. m2 
afhængigt af underlaget
Tørretid: 4-6 timer afhængigt af vejret
Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)
Farve: Sort

Vægt: 3,5 kg
Farve: Sort

5 l. DB nr. 1279742
20 l. DB nr. 1279743

DB nr. 1522054
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ISOLA ASFALTREPARATION

Mure og overflader over og under jorden kan 
fugtisoleres med Isola Murasfalt. Ved kældre og 
overflader, hvor der stilles større krav til fugtbeskyt-
telsen og klimaet bag væggen, anbefaler vi, at man 
bruger system Platon Xtra grundmursplader.

Isola Murasfalt
Asfaltopløsning som giver en fugt- og van-
dafvisende overflade på husfundamenter og 
betonflader over og under jorden. Kan også bruges 
som beskyttelse på jern- og pladekonstruktioner 
under jorden. Hvis murasfalten fortyndes med 
10-20 % laknafta. Underlaget skal være tørt og 
rengjort. Nypudsede overflader skal først primes 
med Isola Murasfalt, der er fortyndet med 20 % 
laknafta. Derefter skal der påføres et lag ufortyndet 
murasfalt. Påføres med tjærebørste eller rulle.

Når man har brug for at reparere og justere asfalt- 
og betonbelægninger på veje og p-pladser, på 
gangbaner, i opkørsler, i garager m.m. er Isola 
Asfaltreparation et udmærket produkt. Også 
velegnet til udjævning af indkørsler og kanter 
samt til udfyldning af sætningsskader m.m. Isola 
Asfaltreparation består af bitumen og stenmate-
rialer og giver en stærk overflade.

Isola Asfaltreparation
Isola Asfaltreparation bruges til reparation af huller, 
fordybninger og spor i asfalten. Kan anvendes hele 
året rundt.

Klargøring
Rengør det sted, hvor reparationen skal foretages. 
Kanterne skal være lodrette for at få det bedste 
resultat. Fyld hullet op med grus eller sand, så 
der er ca. 4 cm tilbage, der kan fyldes med Isola 
Asfaltreparation. Påfør Isola Asfaltreparation, fordel 
det jævnt, og komprimer det. Produktern skal 
opbevares varmt inden brug, da massen så bliver 
mere smidig og dermed også lettere at håndtere. 
I køligere vejr skal Isola Asfaltreparation derfor 
opbevares ved mindst 20 °C inden brug. Det repa-
rerede område kan betrædes umiddelbart derefter.

FAKTA

FAKTA

Emballage: Dåse med 1 liter, spand med 5 
eller 20 liter
Rækkeevne:  
1 liter til 2-4 m2, afhængigt af underlaget.
Tørretid: Ca. 8 timer
Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)
Farve: Sort

Emballage: Spand med 20 kg
Opløsningsmiddel: Laknafta (terpentin)
Farve: Sort

BESKYTTELSE AF MUR- OG  
BETONFLADER

1 l. DB nr. 1279737
5 l. DB nr. 1279738
20 l. DB nr 1279739

DB nr. 1279752
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