
Geen enkele renovatie is gelijk aan de andere. Optredende verkleuring van nicotine 

en vlekken van roet, olie, teer, bloed en waterkringen vereisen speciale kennis. 

Met RELIUS Isolata W en Isolata L zijn zulke hardnekkige verontreinigingen geen 

enkel probleem. Beide isolerende muurverven bieden een eersteklas resultaat, als 

het om het isoleren en afdekken van afgetekende vlekken gaat. Voor stralende en 

smetteloze wanden en plafonds. 
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Beste bescherming tegen vlekken.

De volgende tabel laat de uitstekende dekking en de buitengewoon isolerende eigenschappen zien van 

RELIUS Isolata W en Isolata L in de strijd tegen diverse verontreinigingen.

uitstekend                         zeer goed   goed     

Koffie
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Isolata W
2 lagen

Isolata W
1 laag

Vervui-
ling

Isolata L
1 laag

Isolata L
2 lagen

Isolerende
eigenschappen

Isolata W

Isolerende
eigenschappen

Isolata L



• Isoleert net zo goed als een oplosmiddelhoudende isolerende muurverf 

• Geschikt voor toepassing in sensibele ruimtes: scholen, kantoren, keukens,   

 winkels etc…   

• Voor binnenschilderwerk van plafonds en wanden

• Eersteklas betrouwbare afsluitende en isolerende werking

• Uitstekende dekking en briljant wit. 

• Schrobvast klasse 1 en krijtmat.

• Bijzonder snel en gemakkelijk verwerkbaar, snelle droging. 

• Waterverdunbaar, zonder geur en emissiearm

• In meerdere verpakkingen: 3 ltr en 12,5 ltr

• In wit en duizenden kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

De oplosmiddelhoudende RELIUS Isolata L is buitengewoon geschikt voor toepassing 

als schrobvaste 1-laags muurverf met een sterk afsluitende isolerende werking bij nicotine 

aanslag, brand- en waterschade en olie- en vetvlekken.  

• Zonder aromaten en een geringe geur

• Voor binnenschilderwerk van plafonds en wanden

• Sterk werkend en langdurig isolerend resultaat

• Overtuigende natte- en droge dekking met slechts 1 laag

• Gemakkelijke en soepele verwerking en geringe spatneiging

• Krijtmat

• In meerdere verpakkingen: 2,5 ltr en 12,5 ltr

• Wit en kleuren uit wit

Sterk tegen vuil.

RELIUS Isolata W RELIUS Isolata L

Schoon en fris.

   Schrobvastheid klasse 1
            Dekking klasse 1

DIN EN 13300

   Schrobvastheid klasse 1
            Dekking klasse 1

DIN EN 13300

De beste water verdunbare, niet ruikende, zeer goed dekkende renovatie muurverf 

is ideaal voor het isoleren van nicotineaanslag, brand- en waterschade en olie-, 

bloed- en teervlekken. Zelfs extreem moeilijk behandelbare bloed- en teervlekken 

zijn  langdurig probleemloos af te dekken. Binnenwanden en plafonds zijn schoner 

en frisser als nooit tevoren. 
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