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ISONIT-KATTOPINNOITE
•	Tiili-	ja	kuitusementtikatoille
RUBBER-KATTOPINNOITE
•	Tiili-,	kuitusementti-	ja	huopakatoille
METAL	OneCoat-PELTIKATTOPINNOITE
•	Peltikatoille	ja	metallirakenteille
Composite	Source	Oy

RT	38386
484.4	 Talo 2000
58	 Talo 90 
V		 SfB
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Composite Source Oy on Iso Paint Nordic tuotteiden maa-
hantuoja. Myymme ja markkinoimme kattopinnoitteita 
ja suojakäsittelyaineita sekä muita tuotteita lähes kai-
kenlaisille kattomateriaaleille ja kiinteistöjen pinnoille. 
Palvelumme kattavat kaikki pinnoituksen tarpeet. Tuote-
valikoimaamme kuuluu myös lattiaepoksit sekä erilaiset 
komposiittiteollisuuden raaka-aineet kuiduista hartsei-
hin.

Isonit-kattopinnoite

Isonit-kattopinnoite on ammattilaiskäyttöön suunniteltu 
akrylaattipinnoite lähes kaikille kattomateriaaleille. Isonit 
soveltuu tiilikatoille sellaisenaan, kuitusementtikatoille yh-
dessä Isonit Construction -pohjusteen kanssa, sekä peltika-
tolle yhdessä Metal Primer WB-pohjusteen kanssa.

Isonit perustuu nanopolyuretaanioptimoituihin akryylipo-
lymeereihin, jotka antavat tuotteelle kestävän jousto-omi-
naisuuden, vettä hylkivyyden, hengittävyyden, UV-suojan ja 
nopean kuivumisen. Isonit on myös helppo levittää ja sillä 
on erittäin hyvä tarttuvuus. Se tekee katosta kauniin vuosik-
si eteenpäin. Isonit voidaan levittää myös auringonpaisteel-
la. Tuotteen ominaisuudet on kehitetty ja testattu DIN ISO 
EN -standardien mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT
Isonit: 100 % akrylaattipohjainen kattopinnoite. 
Värit: musta, tummanharmaa, tummanruskea, tiilenpunai-
nen, ruosteenpunainen, punaruskea, bordeaux-punainen ja 
mokka. Muita värejä nopealla tehdastoimituksella. 
Kiiltoaste: GL-12 matta. Muita kiiltoasteita tehdastoimituk-
sena.
Riittoisuus: 2,2...2,8 m2/l valmista pinnoitetta (käsitelty 2 
kertaa). 
Ohentaminen: vesi, ensimmäinen kerros ohennetaan 
10...20 %. 
Käyttölämpötila: +8..30 °C, ilman suhteellinen kosteus enin-
tään 80 %.
Levitys: Korkeapaineruisku (suutin 17-19-21), tela, pensseli. 
Kuivumisaika: noin 1...2 h (20 °C lämpötilassa), päälle maa-
lattavissa 1...6 tunnin kuluttua. 
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 50 w/w %.

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso A-Clean -tuotteella 
sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistami-
seksi alustalta. Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolelli-
sesti ennen käyttöä.
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MAAHANTUONTI,	MYYNTI	JA	MARKKINOINTI	SEKÄ	TEKNINEN	TUKI

Composite Source Oy Y: 2033924-7
Rasuanrinne 9
42300 JÄMSÄNKOSKI 
Puhelin 040 683 0340, 050 917 4408
info@composite-source.com
www.isopaint.fi

Metal OneCoat -peltikattopinnoite

Iso Metal OneCoat on paksukalvotyyppinen vesiohenteinen 
pinnoite peltikatoille sekä rakennusten metallirakenteille. 
Se perustuu yhdistelmään akryylipolymeeriä sekä styree-
niakryylipolymeeriä. Tuotetta käytetään suojaavana kerrok-
sena ruostetta ja korroosiota vastaan peltikatoilla ja metalli-
rakenteissa. Metal OneCoat soveltuu myös kuitusementti ja 
betonipinnoille. Pinnoite muodostaa joustavan ja kestävän 
suojan kemikaaleja ja sääoloja vastaan. Sen kuivuminen ja 
lopullinen kovettuminen on nopeaa. Käsiteltävät pinnat 
suositellaan pestävän Metal Cleaner Extrem -pesuaineella.

TEKNISET TIEDOT
Metal OneCoat: Pinnoite peltikatoille ja rakennusten teräs-
rakenteille. 
Värit: musta, tummanharmaa, tummanruskea, tiilenpunai-
nen ja ruosteenpunainen. Muita värejä nopealla tehdastoi-
mituksella. 
Kiiltoaste: GL-10 matta. 
Riittoisuus: 3...4 m2/l valmista pinnoitetta (käsitelty 2 kertaa). 
Ohentaminen: ei ohenneta peltikatoille. 
Käyttölämpötila: +10...30 °C, ilman suhteellinen kosteus 
enintään 60 %. 
Levitys: Korkeapaineruisku, tela, pensseli. 
Kuivumisaika: noin 1...2 h (olosuhteista riippuen), päälle 
maalattavissa noin 1...6 tunnin kuluttua. 
Kuiva-ainepitoisuus: painosta 54 %, tilavuudesta 40 %. 
Työvälineiden puhdistus: Vesi. 
VOC: Enintään 140 g/l (kat. A/i).

Rubber-kattopinnoite

Rubber on ainutlaatuinen paksukalvopinnoite kuluneille ja 
huonokuntoisille huopa-, tiili- ja kuitusementtikatoille. Rub-
berin koostumus ja molekyylirakenne on suunniteltu siten, 
että tuote imeytyy ja kiinnittyy erinomaisesti käsiteltävälle 
pinnalle. Rubber on vesiohenteinen 100 % akrylaattipin-
noite, joka muodostaa erittäin elastisen (jopa 400 %) likaa 
ja kasvustoa hylkivän vedenpitävän pinnoitteen. Tuotteen 
ominaisuudet on kehitetty ja testattu DIN ISO EN -standar-
dien mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT
Rubber: 100 % akrylaattipohjainen kattopinnoite kuituse-
mentti-, huopa- ja tiilikatoille. 
Värit: musta, tummanharmaa, tummanruskea, tiilenpunai-
nen ja ruosteenpunainen. Muita värejä nopealla tehdastoi-
mituksella. 
Kiiltoaste: GL-10 matta. 
Riittoisuus: 1,3...2,0 m2/l valmista pinnoitetta (käsitelty 2 
kertaa). 
Ohentaminen: vesi, ensimmäinen kerros ohennetaan 
10...20 %. 
Käyttölämpötila: +10...30 °C, ilman suhteellinen kosteus 
enintään 60 %. 
Levitys: Korkeapaineruisku (suutin 21-23-25), tela, pensseli. 
Kuivumisaika: noin 4...24 h (olosuhteista riippuen), päälle 
maalattavissa noin 24 tunnin kuluttua. 
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 65 w/w %.
Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso A-Clean -tuotteella 
sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistami-
seksi alustalta. Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolelli-
sesti ennen käyttöä.


