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Produktbeskrivelse:  
Opløsningsbaseret akrylbelægningsfarve. 
 
Anvendelsesområde:  
Produktet er primært til brug på tag af plader, 
ubehandlede fiber-cementplader (eternit) og pap. 
Betonog asfaltoverflader, som f.eks. tennis- eller 
inlinebaner kan også behadles med 
tagbelægningsfarven. 
 
Teknisk information: 
Densitet:  1,15 
Tørstof:  ca 55% 
Påførings- 
temperatur:  fra +7°C op til +30°C 
Tørretid ved 
+15°C:  Ca. 6 timer. 
Materiale- 
forbrug: Ca. 0,2 kg/m2 for hvert lag på 

tætte overfl ader, som f.eks. 
plader. Ca. 0,3 kg/m2 for hvert lag 
på sugende overfl ader, som f.eks. 
pap og eternit. Grov overfl 
adestruktur øger 
materialeforbruget. 

Glans:  Mat 
Brand- 
farlighed:  Brandfarlig. Brandklasse 2b. 
Fortynding:  1. Ved påføring med pensel eller 

rulle på sugende underlag spædes 
farven op med 10-20% nafta/ter 
pentin (aromaindhold >16 %).  
2. Ved påsprøjtning bør produktet 
fortyndes med 15-20 % Hagmans 
syntetiske fortynder (Xylen). 
Bemærk! På asfaltunderlag skal 
farven ikke fortyndes. 

Lagringstid:  2 år. 
 
Brugsanvisning:  
VIGTIGT! Kontrollér at underlaget er helt tørt, 
inden du begynder. Regn umiddelbart efter 
påføringen påvirker ikke materialets tæthed. 
Kraftig regn umiddelbart efter påføringen kan dog 
påvirke overfl adestrukturen og medføre at 
overfladen flækker. På relativt nyt 
tagpap/asfaltunderlag er der risiko for opblødning 

af asfalten. Dette sker normalt kun ved det første 
lag. Pap- og asfaltoverfl ader kan dog være bløde i 
op til en uge efter behandlingen. Prøvemaling bør 
foretages på tidligere behandlede overfl ader for at 
garantere en god vedhæftning. Der behøves 
normalt to lag for at opnå en jævn farve. 
 
Tag af plader:  
Fjern al rust og løs farve. Rengør overfl aden for 
snavs og sodrester. Grund rustne dele med 
Hagmans Grip On Primer. Revner eller huller i 
pladen kan repareres med Hagmans Epoxy 
spartelmasse. Påfør tagbelægningsfarven med 
pensel, rulle eller sprøjtepistol. Se Fortynding 
under Teknisk information. 
 
Fibercementplader (Eternit):  
Rengør taget for snavs og eventuel mos. Ved 
afvaskning skal vandet fi ltreres for at fraskille 
asbest. Revner og huller på eternit og plader kan 
repareres med Hagmans Epoxy spartel-masse, der 
kan forstærkes med armeringsnet. Det anbefales 
ikke af påføre tag-belægningsfarven på tidligere 
behandlet eternit. Påfør tagbelægningsfarven med 
pensel, rulle eller sprøjtepistol. Ved maling med 
Tag-belægningsfarve på nyt eternit må underlaget 
grundes med Hagmans Gulv/ tagimprenering før 
maling. Alle eternit plader  type B5 og B9 kan ikke 
maler-behandles! Se Fortynding under Teknisk 
information. 
 
Tagpap:  
Rengør taget for snavs og eventuel mos. Revner og 
huller kan repareres med latexfog. Større revner og 
huller forstærkes med glasfi bervæv i fogen. Påfør 
tagbelægningsfarven med pensel eller rulle. På 
asfaltunderlag skal farven ikke fortyndes. Bemærk! 
Tagpap som tidligere er blevet repareret med 
tagmasse baseret på asfalt eller tjære kan ikke 
behandles med tagbelægningsfarven. 
 
Forpakninger: 
1 kg, 4 kg og 20 kg 
 
 


