ISGREPP är ett revolutionerande snö/isglidskydd som ger ett permanent och kostnadseffektivt skydd mot
snö och isras på alla typer av tak utan mekanisk montering.
ISGREPP är ett komplement till traditionella snörasskydd där taket appliceras endast med en klar
(transparent) gummi-liknande beläggning och ett slip-granulat som stoppar snö och is från att glida.
Detta gör att is och snö stannar kvar på taket och smälter underifrån. Beläggningen är UV-beständig
och fungerar samtidigt som tätning.

ISGREPP är en transparent beläggning för alla typer av tak och är utformad för att appliceras på hela eller
utsatta delar av taket för att förhindra snö och isras, såsom takfönster, fönsterkupor,ventilationsrännor,
ränndalar, takfot, rännor, bleck och fasadlister. I och med att beläggningen även effektivt tätar skarvar och
brister i takbeläggningen så kan man med fördel applicera ISGREPP i vattengångar som vinkelrännor mm.
ISGREPP fäster på ytor som trä, betong, murverk, metaller, asfalt, takskiffer, marmor, keramiska plattor, glas,
glasfiber och plast. Underlaget rekommenderas att vara rent och torrt för bästa resultat.
(Ej för användning på EPDM- gummi). ISGREPP ÄR INTE AVSEDD FÖR vertikala ytor.

Eliminerar snö och isras på alla typer av tak - Appliceras enkelt med roller eller pensel
Transaprent och kan appliceras oavsett takfärg - Kan appliceras över hela eller utsatta delar av takytan
Omedelbar och permanent tätning av allt läckage på alla underlag - Unik ålderbeständighet och håller takets livslängd
- Reflekterar solvärme - UV-beständig - Har en unik vidhäftning och elastisk hållfasthet med töjning mellan 500-600%
Är kostnadsffektivt mot is, snö, korrosion, läckage. - Kan appliceras ner till -17 grader. Rekommenderas av plåtkonsulter.

FÖRBEHANDLING: Rengör och ta bort löst material eller främmande ämnen. Slutför eventuell behandling av färg / lackering och låt ytor härda och torka ordentligt innan applicering.
ISGREPP har ytterst minmal påverkan på takfärgen men kan lämna en reflekterande och och låg glansig yta . TESTA ALLTID EN LITEN YTA innan applicering.
APPLICERING: ISGREPP levereras färdig att appliceras. 4 kg räcker till ca 12 kvm ej porös yta och appliceras enklast med roller eller pensel. Detta innebär en
ordentlig applicering på mellan 1,5-2,0 mm tjockt lager (1500-2000 my).
4 kilo räcker till ca: 48 löpmeter alt 12 kvm plåt. ISGREPP appliceras vågrätt med en höjd på ca: 250mm. Applicera 1 kvm åt gången och applicera därefter slip-granulatet.
0,5 kilo slipgranulat räcker till 12 kvm.
APPLICERING AV SLIP-GRANNULAT: Sprid för hand eller granulatorspridare endast ca 30 till 40 slip-granulater per 10 kvadratcentimeter medan
basbeläggningen fortfarande är våt och innan ytspänning utvecklas.
Granulat måste delvis sjunka ner i basbeläggningen så granulat blir fast inbäddade till 50% i den härdade basbeläggningen för att ge ojämnheter över beläggningsytan.
Appliceringstemperatur: -17 ° C till 60 ° C. Drifttemperaturområde: -40 ° C till 82 ° C. Värm ISGREPP när temperaturen är under 8 ° C för att underlätta enkel applikation.
För bästa resultat bör ISGREPP härda i 24 timmar innan exponering för nederbörd.
BEGRÄNSNINGAR: Ej avsedd för trafikbärande ytor. Innehåller lösningsmedel som kan lösa vissa plaster. Testa alltid ISGREPP på en provyta för att bestämma
kompatibilitet om den härdade ISGREPP uppfyller estetiska förväntningar.
RENGÖRING: Rengör verktygen och ta bort spill med sprit. Härdad fogmassa kan avlägsnas från verktyg och andra ytor mekaniskt eller med med Xylol .
Följ tillverkarens anvisningar när du använder brandfarliga lösningsmedel.
VARNING: Undvik ögonkontakt. Använd tillräcklig ventilation. Undvika att gå på våt beläggningsyta pga av halkrisk.
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Kan vara farligt eller dödligt vid förtäring. Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart, ät inte, drick inte eller framkalla ej kräkning.
Undvik långvarig inandning av ångor och kontakt med hud.
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING: Innehåller flyktiga organiska ämnen, mindre än 468 gram / liter.
BEGRÄNSAD GARANTI: Vi garanterar att denna produkt är tillverkad utan anmärkning. Om en korrekt applicering av ISGREPP inte fäster på det rekomenderade
underlaget eller att en tillräcklig procentandel av korrekt applicerad granulat ej fäster, så ersätter NordSales Sweden AB, efter tillfredställande bevis på detta,
ersättningsmaterial för den del av materialet som underlåter att utföra i enlighet med denna garanti. Även om ISGREPP har visat sig vara ett mycket tillförlitligt snö/isglidskydd och korrekt installerad
ISGREPP har eliminerat glidande snö och isläpp från alla behandlade ytor, finns många okontrollerbara faktorer,
som naturkrafter och kvaliten av installation som påverkan av specifika snörasskydd och dess prestanda . Fastighetsägare och produkt installatörer tar gemensamt ansvar för att bestämma hur
ISGREPP har installerats för att eliminera befintlig snö och is problem från sina byggnader eller konstruktioner. CONTENTS: Aromatic Hydrocarbon CAS #64742-95-6, 1,2,4-Trimethylbenzene CAS
#95-63-6, 1,3,5-Trimethylbenzene CAS #108-67-8, 1,2,3-Trimethylbenzene CAS #526-73-8,
Cumene CAS #98-82-8, Xylene CAS #1330-20-7. Tillverkad i USA Generalagent: NordSales Sweden AB. www.nordsales.com Produktinfo och nedladdning av Säkerhetsdatablad: www.isgrepp.se

