
NowoCoat takmaling er et profesjonelt vannfortynnbart produkt til overflatebehandling av mineralske overflater som betongtakstein og fibersement.

Farge:    Sort, antrasitt mørk, antrasitt, bordeaux, oksydrød, spesialrød, teglrød, blåsort, mørkebrun, mokka, lysegrå, rødbrun,  
   svenskrød, skifergrå, grønn, blå 
Tørketid:    Ved 20 °C og en relativ fuktighet på 60 % er NowoCoat gjenbehandlingstørr på ca. 2 timer, avhengig av underlagets  
   sugeevne og tykkelsen av det første laget 
Rekkeevne:   4–5 m2 per liter avhengig av underlagets absorberingsevne og tykkelsen av det påførte laget
Påføring:    Pensel, malerulle eller høytrykksprøyteutstyr
Fortynning:   Vann
Rengjøring:   Vann og såpe
Glans:    12, 20 og 50 
Gjenbehandlingstørr:  Etter ca. 2 timer (ved 20 ºC / 65 % R.H.)
Størrelse:   20 og 100 l 
Holdbarhet:   24 måneder i original, uåpnet emballasje 
Oppbevaring:   Tørt, frostfritt og utilgjengelig for barn 
Malkode (93):   00-1
VOC-MAX:   30 g/l, VOC-GRENSEVERDI (A/c (VB)): 40 g/l

Last ned det nyeste sikkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk for mer informasjon

TEKNISKE DATA

PRODUKTBESKRIVELSE

BRUK

ANBEFALING

FREMTREDENDE EGENSKAPER

Takflaten må være tørr og fullstendig renset for skitt, mose og alger før påføring. NowoCoat takmaling påføres to ganger med pensel, rulle eller 
høytrykksprøyteutstyr (200–220 bar). NowoTop takmaling kan fortynnes med 10–20 % vann til første påføring og brukes ufortynnet til annen påføring.

Viktig: Husk å røre grundig i NowoCoat, og legg alltid et prøvestrøk på et lite testområde for å sikre forenligheten mellom produktet og overflaten som 
skal behandles. 
Inneholder 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan utløse allergisk reaksjon. (EUH2O8).

• Motstandsdyktig overfor UV-stråling, vær og vind
• Sterkt vannavvisende egenskaper
• Ytterst fleksibel malingsfilm med god sammenflytningsevne
• Diffusjonsåpen
• Fremragende dekkevne
• Hemmer utvikling av alger og belegg
• Mindre sprøytestøv
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Dette tekniske databladet (TDS) er utarbeidet ut fra vår mangeårige erfaring og nyeste kunnskap på området. Hensikten er å hjelpe håndverkere å velge de riktige materialene 
og bruke dem etter forskriftene. Opplysningene i databladet utgjør ingen garanti og fritar ikke brukerne fra ansvaret for å kontrollere materialet og hvorvidt det egner seg til 
den tiltenkte bruken. Alle nye versjoner erstatter tidligere TDS-versjoner. Sist oppdatert 11.01.2018.


