
Tagmaling 
Til fiber-
cement
Giver Gamle 
taGplader 
et flot nyt look



fibercement: fra Gammelt 
til nyt med taGmalinG

Til behandling af fibercementplader 
anbefaler Iso Paint Nordic 
RubbeR, IsoNIT glaNs 12 og 20 
og IsoNIT RefleksfRI

før efter

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, 

og behandlingen reducerer både frostspræng-
ninger 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.



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. 

AnSVArLiG teKnOLOGi 
i HVer eneSte DrÅbe
rubber og isonit er ekstremt holdbar, 
farveægte, åndbar  og fleksibel. alle 
produkter er testet efter din- og iSo-
normer på anerkendte europæiske 
institutter.

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 
- rubber og isonit er udviklet over mange 
år og testet af førende institutter. 
malingen bruges i mange lande med meget 
forskellige klimaer.



IsonIt
Vandbaseret tagmaling
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. 

RubbeR
Vandbaseret tagmaling
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

meSt SOLGte 
StAnDArD-
fArVer: 
iSonit (GlanS 12, 
20 oG 50) 
rubber
reflekSfri

IsonIt 
RefleksfRI
Vandbaseret tagmaling 
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 forskelligar-
tet struktur/glans
Væsentlige produktegenskaber: 
lysægte, vejrstabil, vedvarende 
vedhæftning, vandskyende over-
flade, elastisk og robust overflade 
farver: 16 standardfarver og tones 
efter ønske. 
Glans: 5

tvaervej 8
6640 lunderskov denmark
www.isopaint.com

kontakt din specialist i overfladebehandling:
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