TAGMALING
TIL FIBERCEMENT

GIVER GAMLE
TAGPLADER
ET FLOT NYT LOOK

Før

Efter

FIBERCEMENT: FRA GAMMELT
TIL NYT MED TAGMALING
Når man sætter ind i tide, kan tagmaling med
et ”penselstrøg” vække det ældre, grå og triste
fibercementtag til live igen. Tagets levetid
forlænges, og huset får et nyt, friskt look. Til en
pris som kun er en brøkdel af udgiften til et helt
nyt tag.
Et fibercementtag egner sig til at blive malet, og
fordelene er til at få øje på: Taget bliver årtier
yngre at se på, og det øger husets værdi. Den
oprindelige overfladebeskyttelse genskabes,

Til behandling af fibercementplader
anbefaler Iso Paint Nordic
RUBBER, ISONIT GLANS 12 og 20
og ISONIT REFLEKSFRI

og behandlingen reducerer både frostsprængninger og angreb af mos, svampe og alger.
De ældre tage i fibercement er utroligt stærke
og kan med fordel males, medmindre de er
meget slidte. Det er langt billigere at male
taget end at udskifte det. Desuden er maling
og dermed forlængelse af tagets levetid en
værdi for miljøet, fordi man sparer ressourcer
til produktion af nyt tag og destruktion af det
gamle tag.

SPAR MANGE PENGE, STYRK
DIT NUVÆRENDE TAG OG FÅ ET
SUPERFLOT RESULTAT. KORT SAGT DET
ØKONOMISKE ALTERNATIV TIL AT FÅ ET
HELT NYT TAG.

PRODUCENTENS ANBEFALING:
For at bevare en ren og pæn
overflade anbefales det at
vedligeholde taget med Iso
A-Clean hvert eller hvert
andet år - alt efter behov.

GIVER DIT TAG ET NYT LOOK
- Taget får et nyt look, samtidig med, at
tagmalingen beskytter mod regn, slud, sne,
sol og andre faktorer.
FORLÆNGER TAGETS LEVETID
- Tagmalingen beskytter mod vind og vejr.
Dermed sikrer du dit tag mange år frem.
Forvent op til 15 års øget holdbarhed.
SUPERSTÆRK OVERFLADE
- Rubber og Isonit er udviklet over mange
år og testet af førende institutter.
Malingen bruges i mange lande med meget
forskellige klimaer.

ANSVARLIG TEKNOLOGI
I HVER ENESTE DRÅBE
Rubber og Isonit er ekstremt holdbar,
farveægte, åndbar og fleksibel. Alle
produkter er testet efter DIN- og ISOnormer på anerkendte europæiske
institutter.

ISONIT

RUBBER

Anvendes på: Tagmaterialer
fremstillet i beton samt til primet
fibercement- og metaltagplader
Må ikke bruges på: Alle former for
tegl og naturskiffer
Væsentlige produktegenskaber:
Lysægte, diffusionsåben, vejrstabil,
vedvarende vedhæftning,
vandskyende overflade, elastisk og
robust overflade
Farver: 16 standardfarver og tones
efter ønske.
Glans: Glans: 12, 20 og 50. Findes
også som refleksfri.

Anvendes på: Tagmaterialer
fremstillet i beton, bitumen samt
primet fibercementplader
Må ikke bruges på: Alle former for
tegl og naturskiffer
Speciel velegnet til: Ældre
overflader, som er primet med
Eternit Primer
Væsentlige produktegenskaber:
Meget elastisk, lysægte, vejrstabil,
god vedhæftning og en god robust
vandskyende overflade.
Farver: 16 standardfarver og tones
efter ønske
Glans: 5 - 6

ISONIT
REFLEKSFRI

Vandbaseret tagmaling
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Anvendes på: Tagmaterialer
fremstillet i beton samt til primet
fibercementplader
Må ikke bruges på: Alle former for
tegl og naturskiffer
Speciel velegnet til: Betontagsten
og fibercement med forskelligartet struktur/glans
Væsentlige produktegenskaber:
Lysægte, vejrstabil, vedvarende
vedhæftning, vandskyende overflade, elastisk og robust overflade
Farver: 16 standardfarver og tones
efter ønske.
Glans: 5
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MEST SOLGTE
STANDARDFARVER:
ISONIT (GLANS 12,
20 OG 50)
RUBBER
REFLEKSFRI

Vandbaseret tagmaling
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Vandbaseret tagmaling

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Denmark
www.isopaint.com

