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Annet

TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak
Produktbeskrivelse
Type
TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak er en vanntynnet maling spesialutviklet for takstein og metalltak.

Egenskaper og fordeler
Malingen gir et jevnt og flott utseende og gir taket lenger levetid. Malingen beskytter taket mot begroing av
alger og mose, samt forvitring fra vær og årstider.

Bruksområde
TAKSITT er spesialutviklet for behandling og beskyttelse av sement takstein, metallplater, bølgeblikk og stål.
Kan også brukes på asfalt takpapp, betong og eternitt (ikke supereternitt). NB! Asfalt shingel skal ikke males.
Ved tvil om behandling bør Scanox AS kontaktes.

Produktdata
Emballasjestørrelser

3 og 10 L.

Farger

Sort: 3 og 10 L, rød: 10 L og grå: 10 L.

Glansgrad

10

Generisk type

Vanntynnet akrylmaling.

Volumbasert
tørrstoffinnhold

38

± 2 volum%

Tørrstoffinnhold basert
på vekt

49

± 2 Teoretisk vekt%

Litervekt

1218 - 1240

pH-verdi

9

VOC for bruksklart
produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l
VOC.

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder
Rull, pensel eller sprøyte.
Ved bruk av rull og pensel anbefales det først å påføre ett fyldig strøk med rullen. Bruk deretter pensel og påfør
malingen godt inn i alle kanter og hjørner. Arbeid i mindre felt av gangen for å sikre at overlapp ikke synes. Ta f.
eks. 2-3 takstein i bredden og jobb deg helt fra topp til bunn. Andre strøket gjentas på samme måte.

Veiledende data for høytrykkssprøyting
Dysestørrelse
Viftevinkel
Trykk ved dyse

Utgitt dato:

0.017–0.023"
40–50°
Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)
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Rengjøring av malerverktøy
Vann og BUTINOX Penselrens.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)
Anbefalt:

4

–

8

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)
Våt (beregnet)
125

–

250

Tørr (beregnet)
48

–

95

Tynner
Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring
Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Skal ikke påføres i direkte sollys. Mal
ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
50 %
Lufttemperatur
23 °C
Underlagstemperatur
23 °C
Støvtørr
Overmalbar

Ca. 1 t
4t

Bruksanvisning
Underlag

Behandling

Sement takstein:

Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp
og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt
rent, eller der underlaget er helt tørt. Se mer informasjon om sikkerhet i
brosjyre og på scanox.no.
Steinen må tørke godt før påføring av 1-2 strøk TAKSITT Grunning for
Takstein, avhengig av underlagets beskaffenhet.
Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for
Utvendige Tak.

Eternitt:

Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp
og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt
rent, eller der underlaget er helt tørt. Se mer informasjon om sikkerhet i
brosjyre og på scanox.no.
Steinen må tørke godt før påføring av 1 strøk TAKSITT Grunning for
Takstein, avhengig av underlagets beskaffenhet.
Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for
Utvendige Tak.
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Metall/Bølgeblikk/Stål:

Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp
og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt
rent, eller der underlaget er helt tørt. Synlige rustflater må stålbørstes ned til
bart metall. Tidligere malte flater vaskes med BUTINOX Husvask og
Kraftvask. Bart metall behandles med 2 fyldige strøk TAKSITT Grunning for
Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT
Spesialmaling for Utvendige Tak.

Asfalt takpapp:

Sprekker i belegg, skjøter og rundt beslag tettes med egnet fugemasse. Taket
børstes grundig for å fjerne alt løst materiale, samt eventuelt mose og alger.
Steder som har vært begrodd med mose eller alger behandles med BUTINOX
Sopp- og Algefjerner. Når taket er tørt behandles det med 2 strøk TAKSITT
Spesialmaling for Utvendige Tak.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:
51408734, 51408700, 51408715, 51408726
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Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet
mot deres behov og spesifikke bruksområder.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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