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PRODUKTBESKRIVNING

APPLICERING

AquaBarr MIR är en lättapplicerad, flexibel, enkomponent- och vattenburen tjockfilmsfärg med
inbyggt rostskydd. Färgen används på plåtytor
(tak och fasad) där det fläckvis finns lättare
rostangrepp. AquaBarr MIR är töjbar upp upp
till 150% vid ett skikt på 200 my.

Hagmans rekommenderar att färgen appliceras
i två sprutomgångar om vardera ca 300 my vått
= 0,30 l/m², för att få en snabbare genomtorkning. Torktiden är ca 4 tim. vid +20 C° och rh.
på 50%.

FÖRBEHANDLING
Ta bort så mycket som möjligt av befintligt ytskikt såsom färg. Rost avlägsnas med vattenbläster, skrapa, stålborste eller dylikt. Tvätta ytan
med Hagmans Målartvätt Ute eller Hagmans
Tak/Fasad Underhållstvätt. Om man vid förarbetet kommit ner till galvade ytor som inte varit
exponerade för väder och vind ska dessa betas
med Hagmans Betvätska innan applicering av
AquaBarr MIR. Om ytan som ska behandlas är
belagd med pvc (plastisol) som innehåller mjukgörare ska ytskiktet avlägsnas.

TECT

TEKNISK INFORMATION
VOLYMTORRHALT:

38%
ca 0,6 l/m2
ca 1,6 m /l
2

ÅTGÅNG:

Vid bra torkförhållanden kan man lägga ett
skikt om 600 my (0,6 l/m²)*, dock ej i direkt
solljus. Produkten kan även rollas eller penslas,
det krävs då tre behandlingar för att uppnå rätt
skikttjocklek. För att uppnå optimala egenskaper ska skikttjockleken ligga mellan 220-300
my torr film. Temperaturen ska ligga mellan +7+30 C° vid applicering och under torktiden.
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AQUABARR® MIR
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VERKTYG:

RENGÖRING AV VERKTYG:

GLANS:

APPLICERINGSTEMP:

STANDARDKULÖRER

30
+7°- +30°

*(0,4 - 0,5 l/m² på fasader)
Svart

Specialkulör

Går att beställa i ett flertal specialkulörer.

VIKTIGT VID MÅLNING MED AQUABARR® OCH AQUABARR® MIR
TÄNK PÅ

• Vid målning av tidigare målade ytor ska
vidhäftningsprov utföras enligt Gitterschnittmetoden.
• Förvaras svalt, frostfritt och väl försluten.
• Använd samma satsnummer till sammanhängande ytor.
• Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet
80% RF.
• Temperaturen får ej understiga +7°C vid
appliceringstillfället eller torktiden.

VIKTIGT VID VAL AV FÄRG
God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att produkten samverkar med
underlaget på bästa möjliga sätt.
Vattenbeständighet. Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och
rännor. Hagmans produkter för tak är noga testade för att klara hårda förhållanden.
Väderbeständighet. Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften
t.ex. rökgaser från skorstenar. Hagmans produkter är starka och tåliga och ger ett fullgott skydd
under många år.
Med AquaBarr-produkterna får man ett starkt, tåligt och fogfritt tak utan brandrisk vid applicering.

AQUABARR®
PRODUKTBESKRIVNING

FÖRBEHANDLING

AquaBarr är en elastisk beläggning avsedd att
appliceras på alla typer av tak, som plåt, eternit,
betong eller papp. Den passar såväl nya tak som
för underhåll av gamla tak på industrier, kontor,
offentliga lokaler, hyreshus och privatbostäder.
AquaBarr tål även lättare gångtrafik.

Tvätta underlaget med hetvattentvätt alternativt med högtryckstvätt ihop med Hagmans
Målartvätt Ute eller Hagmans Tak/Fasad Underhållstvätt. Ta bort löst material, avlagringar samt
löst sittande färg. Inget vatten får finnas kvar vid
applicering.

Med AquaBarr blir taket vattentätt, utan fogar.
Genom sin unika formula är produkten diffusionsöppen, vilket betyder att taket ”andas”.
AquaBarr är unikt flexibelt och går att töja upp
till 400%. Vid användning av armeringsbrynja är
den töjbar upp till 200%. Detta gör materialet
levande och utan risk för sprickbildning. Taket
blir extremt tåligt mot temperaturväxlingar (flexibel mellan -23°C till +80°C). Produkten är vattenburen och därför också skonsam för miljön
och för takmålare.

APPLICERING

0,7-0,9 l/m
2
1,1-1,4 m /l

VERKTYG:

RENGÖRING AV VERKTYG:

GLANS:

APPLICERINGSTEMP:

Torktid vid +15°C, gåbar efter ca. 15 timmar.
EFTER

50%
2

ÅTGÅNG:

5
+7°- +30°

FÖRE

Exempel på lämplig spruta är Wagner PS 3.29
eller PS 3.31 med Tempspray H226 försett med
munstycke 13 eller 15.

STANDARDKULÖRER

TEKNISK INFORMATION
VOLYMTORRHALT:

Med spruta är det enkelt att applicera rätt
mängd AquaBarr. Det går även att använda
pensel och roller.

Grå*

Röd

Svart

Specialkulör

Går att beställa i ett flertal specialkulörer.
*En värmeavvisande, ljus kulör som sänker inomhustemperatur och kylkostnader under varma dagar.

10-ÅRIG FUNKTIONS- OCH GARANTIFÖRSÄKRING FÖR AQUABARR®/MIR
• Kan tecknas vid målning av både tak och fasader i plåt.
• Försäkringen följer fastigheten – trygghet för både säljande och
köpande fastighetsägare.
• Kan ersätta kostnaden för hela entreprenaden, även kringkostnader 		
såsom ställningar, liftar och avspärrningar.
• Gäller från godkänd slutbesiktning – faktisk försäkringstid.
• Enkel hantering - tecknandet av försäkringen samt ev. skadereglering
sker via svenska bolag.
• Låg självrisk och avskrivning.
Försäkringen kan endast tecknas av en av Hagmans Auktoriserade Aquabarr- entreprenörer med stabil ekonomi.
Kontakta Hagmans för mer information om auktorisering, Funktions- och
garantiförsäkringen samt offert.

KUNDSUPPORT +46 (0)320-189 10
FAX +46 (0)320-723 94
E-POST info@hagmansnordic.com
ÖPPETTIDER MÅN-TORS 08.00-16.30, FRE 08.00-15.30

hagmans.com

