
Vedhæftning i overensstemmelse med  
DIN EN ISO 4624  
– Vurderet til at være særdeles god

Elasticitet i overensstemmelse DIN 53 504
– Vurderet til at være meget flexibel, 197% 

Vanddampdiffusion i overensstemmelse 
med DIN EN ISO 7783-2
– Vurderet til at være særdeles god

Vandoptagelse i overensstemmelse med DIN 
EN ISO 1062-3
– Vurderet til at være god

Kort- og udendørstest i overensstemmelse 
med DIN EN ISO 4892-3, DIN 53 166 og DIN 
EN ISO 2810 – ingen ændring i holdbarheden 
og ubetydelig forandring i glans og farve
– Vurderet til at være særdeles god

Modstandsdygtig mod flyvende gløder og 
strålevarme i overensstemmelse med DIN 
4102 del 7
– Vurderet til at være ok

Har gennemgået og bestået vejrtest mod sol, 
kulde, regn med ISO 11341-A:2004

Ledelsessystem

certificeret i henhold til

DS/EN ISO 9001

af

Det Norske Veritas,

Danmark A/S
Business Assurance,

for
kvalitet & miljø

DS/EN ISO 14001

Sådan opfylder og overgår vi normerne
CertificeretProduktbeskrivelse

Isonit Tagmaling er en maling med god dækkeevne samt god sammenflyd-
ningsevne, der giver taget en flot overflade. Tagmalingen har en fremrag-
ende vandafvisende evne, hvorfor vandet preller af, samt er diffusionsåben 
og beskytter effektivt mod vejrligets nedbrydning. Isonit giver en særdeles 
god vedhæftning og giver en robust overflade, samt har en god elasticitet.

Isonit Tagmaling er acrylbaseret og optimeret med Nano-Poly-
urethanbindere som er kendetegnet for at hærde op ved lave tempera-
turer, og ved at have en ekstra sejhed, vedhæftningsevne, være stærkt 
vandafvisende, frostsikre, samt  UV stabile. 

Anvendelse
Før Isonit tagmaling påføres skal taget være grundigt højtryksrenset og 
renset med Iso A-Clean, som er en vigtig del af tagbehandlingen – jo bedre 
forarbejde – jo længere holdbarhed. Tagfladen skal være ren og tør, inden 
man går i gang med behandlingen. Isonit Tagmaling påføres med pensel, 
malerulle eller sprøjte. Vejrforholdene skal være stabile, der må ikke være 
udsigt til regn og byger. Ved solskin er Isonit ligeledes velegnet, der kan evt. 
fortyndes med 10% vand også ved 2. påføring. 1. Ved første påføring skal 
malingen fortyndes med 10-20% vand. 2. Efter 1 - 6 timer kan 2. påføring 
foretages, alt afhængig af temperaturer og luftfugtighed. Isonit tagmaling 
kan anvendes på tage af eternit, fibercement,  stålplader og beton tagsten.

Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forene-
lighed.

Det anbefales at vedligeholde nymalede tage med en behandling med Iso 
A-Clean ca. hvert 2 år for at holde en pæn og ren overflade. 

Farver: Sort, Antrazitgrå, Antrazitgrå mørk, Lysgrå, Skifer grå, Oxydrød,  
Svenskrød, Rødbrun, Mocca, Bordeaux, Teglrød og Blåsort.  
Fortynding: Med vand.  
Rækkeevne: På sugende bund ca. 3 - 6 m2 pr. ltr.  
Påføringsmetode: Pensel, malerulle ell. sprøjte  
Påføringstemp.: Min. 5° C. / max. 30° C/ max. 80% RF.  
Glans: Ca. glans 12, 20, 50 eller 80.  
Tørstofindhold: Ca. 50%.  
Tørretid: Ca. 1 time v/ 20° C/ 60% RF.   
VOC : MAX 40 g/l (Kat A/c)  
Opbevaring: Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.  
Rengøring: Pensler, sprøjter m.v. rengøres i vand.  
Malkode 93: 00 – 1 

Testet på anerkendte europæiske institutter efter DIN EN 4624, 11 890-2, 
2811-1, 7783-2, 1062-3, 4892-3, 4268 og DIN 53 504, 4102-7, 56 166 og NEN 
7343 
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