
   
  2016-06-08 
 

Takbeläggningsfärg 
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Produktbeskrivning: Akrylbaserad lösnings-
medelsburen beläggningsfärg. 
  
Användningsområde: Produkten är i första hand 
avsedd för tak av plåt, obehandlade  
fibercementskivor (Eternit) och papp. Även betong 
och asfaltytor t.ex. tennis eller inline-banor kan 
behandlas med takbeläggnings-färgen. 
 
Teknisk information: 
Densitet:  1,15 
Torrhalt:  ca 55% 
Applicerings- 
temperatur: från +7°C upp till +30°C 
Torktid  
vid +15°C:  Ca. 6 tim. 
Material- 
åtgång:  Ca. 0,2 kg/m2 för varje skikt på 

täta underlag som plåt. Ca. 0,3 
kg/m2 för varje skikt på sugande 
underlag såsom papp, och eternit. 
Grov ytstruktur ökar 
materialförbrukningen.  

Glans:  Matt 
Brand- 
farlighet:  Brandfarligt. Brandklass 2b. 
Förtunning:  1. Vid applicering med pensel 

eller roller på sugande underlag 
späd 10-20% med lacknafta 
(aromathalt >16%) 
2. Vid sprutning bör produkten 
förtunnas 15-20% med Hagmans 
Syntetförtunning (Xylen). 
OBS! Förtunn ej på asfalt-underlag. 

Lagringstid:  2 år 
 
Bruksanvisning: VIKTIGT! Se till att underlaget är 
helt torr när du startar arbetet. Regn som kommer 
kort tid efter behandlingen påverkar ej materialets 
täthet. Kraftigt regn direkt efter målning kan dock 
påverka ytstrukturen och medföra flammig yta. På 
relativt nya papptak/ asfaltsunderlag finns risk för 
genomblödning av asfalt. Detta sker i regel endast i 
första strykningen. Papp- och asfaltytor kan dock 
kännas mjuka upp till en vecka efter behandlingen. 
Provmålning bör göras på tidigare behandlade ytor 
för att säkerställa god vidhäftning. Två skikt behövs 
i regel för att erhålla jämn kulör. 
 
Plåttak: Avlägsna all eventuell rost och löst 
sittande färg. Smuts och sotnedfall tvättas bort. 
Grunda rostiga delar med Hagmans Grip On 
Primer. Finns sprickor eller hål i plåten så kan dessa 
lagas med Hagmans Epoxispackel. Applicera 

takbeläggningsfärgen med pensel, roller eller 
spruta t.ex. Wagner PS 3.29 och Tempspray H226 
med lämpligt munstycke.  
 
Fibercementskivor (Eternit): Rengör taket från 
smutsnedfall och eventuell mossbildning. Vid 
tvättning filtreras tvättvattnet för att avskilja 
asbest. Sprickor och hål lagas och limmas ihop med 
hjälp av Hagmans Epoxy som kan förstärkas med 
armeringsväv. Vid målning med 
Takbeläggningsfärgen på fabriks-behandlad eternit 
måste underlaget grundas med Hagmans 
Golv/Takimpregnering före målning. Applicera 
takbeläggningsfärgen med pensel, roller eller 
spruta t.ex. Wagner PS 3.29 med lämpligt 
munstycke. 
 
Papptak: Rengör taket från smutsnedfall och 
eventuell mossa. Eventuella sprickor eller hål 
spacklas med Latexfog. Genomgående sprickor och 
hål armeras med glasfiberväv i fogen. Applicera 
takbeläggningsfärgen med pensel eller roller. 
Förtunna ej på asfaltunderlag. OBS! Papptak som 
tidigare är renoverade med takmassa på asfalt eller 
tjärabas kan ej behandlas med takbeläggnings-
färgen. 
 
Övrigt: kan Använd samma satsnummer på 
sammanhängande yta.  
 
Standardkulörer: 
Vit 
Grå 
Takgrön 
Tegelröd 
Brun 
Svart 
+ Specialkulörer 
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