
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   
 
Ferney Group BV Datum: 23-05-2012 
Ampèrestraat 15 TSFK    12/1516713 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad    : 1/3 
 
Productnaam: Kelfort® isoleerspray 
 
Opgesteld door:    E.G. Bekrachtigd door:    W.A. 

  
 
Het product: Kelfort® isoleerspray is een sneldrogend isoleermiddel, speciaal 

bedoeld voor het eenvoudig behandelen van plaatselijke, door-
slaande vlekken in de ondergrond zoals vochtkringen, roestplek-
ken, roetaanslag, vet, nicotine, teer en lijmresten. Droogt wit op en 
is schrobvast. Voor binnen- en buitengebruik. 

 
Toepassingen: - Systeemplafonds. 
 - Stucwerk. 
 - Gipswanden. 
 - Cement.  
 - Beton. 
 - Hout. 
 - Behang. 
 - Als onderlaag van muurverven en/of Kelfort® spackspray. 
 
Kenmerken: - Zeer sterk isolerend. 
 - Hoge dekkracht. 
 - Schrobvast. 
 - Niet vergelend. 
 - Sneldrogend. 
 - Uitstekende hechting. 
 - Uitermate geschikt als onderlaag van muurverven. 
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Leveringsvorm: 
Kleur: Wit (mat). 
EAN-codes: 1516713 => 8714678073748 (pallet). 
 1516713 => 8714678073700 (doos). 
 1516713 => 8714678052958 (stuks). 
Verpakking: Spuitbus van 500 ml. 
Inhoud doos: 12 spuitbussen. 
Afmetingen doos: (l x b x h): 27 cm x 20,5 cm x 25 cm. 
Afmetingen volle pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 164 cm. 
Aantal dozen op pallet: 84. 
Productiegegevens: De productiedatum en de tht-datum zijn aangegeven op de spuit-

bus. 
 
Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden houdbaar in goed gesloten, originele verpak-

king op een droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Technische gegevens: 
Basis: Acrylaat. 
VOS-gehalte: Circa 65 m/m %. 
Vaste-stofgehalte: Circa 35 m/m %. 
Geur: Karakteristiek. 
Verbruik: 1 tot 2 m2 per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode. 
Droogtijd bij 23 ºC en  
rel. vochtigheid 65%: Kleefvrij na 5 tot 10 min, overspuitbaar na 30 min (afhankelijk van 

omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte).  
Algemeen: Niet verwerken beneden 10 °C. Buiten niet bij dreigende regen, 

vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron 
plaatsen. 
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Gebruiksaanwijzing: De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude 

verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoe-
passing alle mos en algaanslag verwijderen. Omgeving afdekken. 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkings-
temperatuur 15 ºC tot 25 ºC. Voor gebruik de spuitbus 2 min goed 
schudden en een proefstukje spuiten. afstand tot het te behandelen 
oppervlak circa 25 tot 30 cm. Aanbrengen in meerdere dunne la-
gen. De volgende laag/lagen aanbrengen binnen 30 min of wachten 
tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van 
de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ven-
tiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop cir-
ca 5 s ingedrukt houden). 

 
 


