Tagmaling
til beton
Forskønner
taget og
forlænger
levetiden

Før

Efter

ISONIT: Nyt liv til
gamle betontagsten
Tagmaling giver bogstaveligt talt
betontagsten nyt liv. Taget får lagt mange
år til sit liv og kan komme til at se ud som
nyt ved behandling med vores produkter.
En professionel behandling af betontaget
er dermed en lille investering i forhold til
udskiftning af taget. Det fornyede look øger
samtidig husets markedsværdi.

De første betontagsten blev lagt for godt 50
år siden og holder endnu. Kombinationen af ru
overflader, mos, svampe og alger skæmmer
imidlertid mange af de ældre tage. Men
behandling med Iso Paint Nordics produkter i
god tid tilfører taget nyt liv.

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.

Spar mange penge, styrk
dit nuværende tag og få et
superflot resultat. Kort sagt det
økonomiske alternativ til at få et
helt nyt tag.
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
- Isonit tagmaling er udviklet over mange
år og testet af førende institutter.
Malingen bruges i mange lande med meget
forskellige klimaer.

Til behandling af betontagsten
anbefaler Iso Paint Nordic
ISONIT GLANS 12 – 20 – 50
samt HB 80 Finish

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

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: 12, 20 og 50. Findes også som
refleksfri.

Anvendes på: Tagmaterialer
fremstillet i beton (ikke velegnet til
tagsten med en ru overflade)
Må ikke bruges på: Alle former for
tegl og naturskiffer
Væsentlige produktegenskaber:
Høj glans, lysægte, vejrstabil,
vedvarende vedhæftning,
vandskyende overflade, elastisk
og robust overflade
Farver: 16 standardfarver og kan
tones efter ønske
Glans: 80

Anvendes på: Tagmaterialer
fremstillet i beton samt til primet
fibercement- og metaltagplader
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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Vandbaseret tagmaling
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Mest solgte
standardfarver:
Isonit (glans 12,
20 og 50)
HB 80 Finish

Vandbaseret tagmaling

so

Vandbaseret tagmaling

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Denmark
www.isopaint.com

