
Goda underhållsråd för 
papp- plåt- och eternittak

TAKMASSA 
TAKBELÄGGNINGSFÄRG



Hur mår ditt tak egentligen? Har du ett papp-, plåt- eller eter-
nittak som är äldre än fem år är det hög tid att göra en kontroll. 
Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av 
bristande underhåll. Väntar du för länge kan ska-
dorna bli mycket dyrbara, dessutom riskerar du 
att få lägga om hela taket.

Se upp med takets svaga punkter! Alla 
tak påverkas kraftigt av solljus, men även 
av luftföroreningar och av rökgaser från 
skorstenen. Sprickor, uttorkning och blå-
sor i takpappen är varningssignaler som 
du måste ta på allvar. Rostfläckar på plåt-
taket är också alarmerande. Har du ett 
platt tak riskerar du att få vattensamlingar 
i svackor och rännor som kan ställa till pro-
blem på sikt. Skarvar och anslutningar runt 
skorstenen och ventiler bör också granskas noga.

Sköt om taket i tid och spara pengar! Regelbundet takun-
derhåll är en billig investering jämfört med att lägga ett nytt 
tak. Hagmans har en lång tradition inom området takunder-
håll och våra produkter har genom åren använts flitigt av både 
proffs och amatörer. Vi är därför väl förtrogna med de hårda 
krav som måste ställas på en bra takunderhållsprodukt. 

Hagmans Takbeläggningsfärg kan du använda till att förbätt-
ra ytan på plåttak, obehandlade eternittak och papptak. Till-
sammans med Hagmans Rostskyddsgrund, Epoxispackel och 
Armeringsmatta blir det ett komplett underhållspaket för de 
flesta behov. Hagmans Takbeläggningsfärg finns flertalet olika 
kulörer.

Plåttak
1. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och 
avlägsna eventuell mossa. Skrapa bort eventuell rost.
2. Grundstryk rostiga delar med Hagmans Rostskyddsgrund. 
Torktid ca 3 timmar. Materialåtgång ca 0,1 lit / m²
3. Spackla eventuella sprickor och hål med Hagmans Epoxis-
packel.
4. Stryk ut Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång ca 
0,2 kg / m². Två skikt krävs för att få en täckande yta. Vid sprut-
ning spädes Hagmans Takbeläggningsfärg med ca 15-20% 
Hagmans Syntetsförtunning 450/2 (xylen). 

Tre viktiga krav:
- God vidhäftning. För att få ett fullgott långtids-

skydd är det viktigt att underhållsprodukten 
samverkar med underlaget på bästa möjliga 

sätt. Hagmans har valt att använda lack-
nafta som lösningsmedel eftersom det 

tränger in och förenar sig med underla-
get på ett bra sätt.
- Vattenbeständighet. Taket måste 
stå emot vädrets makter och även tåla 
kraftig vattenbegjutning under längre 
tid. Det måste även stå emot de vatten-

samlingar som ofta bildas i svackor och 
rännor. Hagmans underhållsprodukter 

för tak är noga testade för att klara hårda 
förhållanden. Ytan löses inte upp eller för-

störs även om det börjar regna direkt efter det 
att arbetet avslutats. 

- Väderbeständighet. Taket påverkas av sol-
ljuset och även av de föroreningar som finns 
i luften t.ex. rökgaserna från skorstenen. Hag-
mans produkter är starka och tåliga och även 
om färgen ljusnar något efter en tid ger de 
ändå ett fullgott skydd under många år. 

Eternittak (obehandlad)
1. Rengör underlaget ordenligt, borsta bort alla lösa partiklar 
och avlägsna eventuell mossa *. Ytan skall vara helt torr när 
målningen påbörjas.
2. Spackla eventuella sprickor med Hagmans Epoxispackel, vid 
behov armera med Hagmans Armeringsmatta.
3. Stryk ut Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång första 
strykning ca. 0,3 kg / m². Första strykning spädes med 10-20% 
Lacknafta (≥ 16% aromhalt).
4. Minst två skikt krävs för att få en täckande yta. Materialåt-
gången andra strykningen ca 0,3 kg / m².

* Eternit innehåller asbest, använd skyddsutrusning. Se särskil-
da asbestanvisningar.

Papptak
 1. Rengör underlaget ordenligt, borsta bort alla lösa partiklar 
och avlägsna eventuell mossa
2. Spackla eventuella sprickor med Hagmans Allfog. Stryk ut 
Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång första stryk-
ningen ca. 0,3 kg / m².  Grov ytstruktur ökar materialförbruk-
ningen. Förtunna ej på asfaltundersunderlag.
3. Två skikt kan krävas för att få en täckande yta. Efter första 
strykningen kan det bli en viss genomblödning av asfalt. Und-
vik att gå på taket ca. en vecka efter behandlingen eftersom 
pappen mjukas upp under arbetet. Materialåtgången andra 
strykningen ca. 0,3 kg / m².

Räddar du taket - 
säkrar du huset

Hagmans Takbeläggningsfärg



Papptak, enkelstrykning
1. Takytan måste vara torr. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och av-
lägsna eventuell mossa.

2. Om pappytan är uttorkad, grundstryk först med Hagmans Asfaltsprimer. Material åtgång 
0,2 lit / m². Torktid 4-6 timmar.

3. Sprickor och hål spacklas med Hagmans Asfaltkitt. Större sprickor armeras med Hagmans 
Armeringsmatta som läggs i Hagmans Asfaltkitt och täcks med ytterligare 4-5 mm kitt.

4. Rör om Hagmans Takmassa och häll ut en sträng och fördela jämt med t.ex. en borste. 
Materialåtgång ca 1 kg / m². Materialåtgången varierar beroende på ytstruktur och papp-
kvalité. Taket bör ej beträdas förrän takmassan stabiliserats, normalt efter ca 1 månad.

Papptak, helarmering
1. Takytan måste vara torr. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och av-
lägsna eventuell mossa.

2. Om pappytan är uttorkad, grundstryk först med Hagmans Asfaltsprimer. Material åtgång 
0,2 lit / m². Torktid 4-6 timmar.

3. Rör om Hagmans Takmassa och häll ut en sträng och fördela jämt med t.ex. en borste. 
Massan påföres 10 cm bredare än armeringsmattans bredd. Materialåtgången bör bara ca 
1 kg / m², beroende på ytstruktur och papperskvalité. 

4. Lägg ut Hagmans Armeringsmatta i pappens 
längdriktning i den ännu mjuka takmassan och 
sträck ordentligt så inga veck bildas. Hela ytan 
skall strykas med borsten så att armeringen pres-
sas ser i takmassan.

5. Lägg ett heltäckande lager takmassa ovanpå (ca 
1,25-1,5 kg / m²). Fortsätt med nästa takavsnitt och låt 
armeringsmattan lappa över varje gång med ca 3-5 
cm. Taket bör ej beträdas förrän takmassan stabilise-
rats, normalt efter ca 1 månad.

Så här förnyar du taket med Hagmans Takmassa
Hagmans Takmassa är sedan mer än femtio år tillbaka en väl beprövad underhållsprodukt för taket. Har du ett papp- eller plåttak 
som behöver förnyas är Hagmans kallflytande takmassa av fiberarmerad asfalt ett själklart val. Med Hagmans Takmassa får du 
inte bara ett fullgott långtidsskydd, du får även ett tak som ser ut som om det vore nytt. Använder du dessutom Hagmans Arme-
ringsmatta får du praktiskt taget ett nytt fogfritt tak. Observera att taket med tiden får en skiffergrå färg.

Plåttak
1. Takytan måste vara torr. Rengör taket ordentligt, borsta bort 
alla lösa partiklar och avlägsna eventuell mossa. Skrapa bort 
eventuell rost. 

2. Grundstryk rostiga delar med Hagmans Rostskyddsgrund. 
Torktid ca 3 timmar. Materialåtgång ca 0,1 lit / m²

3. Sprickor och hål spacklas med Hagmans Asfaltkitt. Större 
sprickor och genomgående hål armeras med Hagmans Arme-
ringsmatta som fästes med Hagmans Asfaltkitt.

4. Rör om Hagmans Takmassa och häll ut en sträng och fördela 
jämt med t.ex. en borste. Materialåtgång ca 0,5-0,7 kg / m². 
Taket bör ej beträdas förrän takmassan stabiliserats, normalt 
efter ca 1 månad.

Hagmans Takmassa



Hagmans Kemi AB • S-511 10 Fritsla
Tfn +46 (0)320 189 00 • Fax +46 (0)320 723 94 

info@hagmans.se • www.hagmans.com

Hagmans Kemi AB är ett familjeföretag som startades 1942. 
Vår fabrik och huvudkontor ligger i Fritsla, drygt två mil syd-
väst om Borås. 

Vår affärsidé
Hagmans utvecklar, tillverkar och säljer kemiskt tekniska 
koncept för avancerad ytbehandling till kunder i Norden, som 
därigenom får lägre underhållskostnader. Genom egen kom-
petens och i samarbete med utvalda partners, utvecklar och 
kommersialiserar vi innovativa idéer som bygger på modern 
teknik.

Våra områden
Vi på Hagmans arbetar med intensiv och kundnära produkt-
utveckling för att skapa funktionella och dekorativa skydds-
beläggningar för områdena tak, golv och bilvård.  

Kvalite och Miljö
Hagmans Kemi AB är certifierade enligt Kvalitetssystemet ISO 
9001 samt enligt Miljöledningssystem 14001.


