Tagprodukter
Alt til tagrenovering
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ProduktGuide
Vejledende produktguide med topcoats
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Elastodeck

2

Tagmaling gloss 12
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Tagmaling gloss 20

4

1 komponent vandfortyndbar vandtætningsprodukt til tage og altaner
Malkode 00-1

1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

Tagmaling gloss 50

5

Tagmaling gloss 80
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1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

TagPrim F
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Tagmaling F

8

Imprægneringsprimer til AC Tagmaling F
Malkode 2-6

Kvalitetstagmaling, modstandsdygtig overfor industrielle luftarter
Malkode 2-1

Alu
Sol-reflekterende tagmaling
Malkode 00-1

Roof-Flex
Vandtætningsprodukt til tag, skorsten, tagplader m.m.
Malkode 00-1

Roof Protect
Vandtætningsprodukt til fladetage, altaner m.m.
Malkode

9
10
11

ProduktGuide - Beskrivelse

Dette er en vejledende produktguide
med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.
Kontakt teknisk afdeling for vejledning
eller behandlingsforslag.
Produktinformation får du på www.acrymatic.dk

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk
AcryMatic Coating ApS
Møllehaven 11
4040 Jyllinge

Telefon +45 44 92 16 64
Telefax +45 44 92 16 67

www.acrymatic.dk
E-mail acrymatic@acrymatic.dk

ProduktGiude - 01

Områder

Tage - Paptage med fald
Tage - Paptage unden fald
Tage - Bølgeeternit - tætning
Tage - Bølgeeternit - forskønnelse
Tage - Skifereternit - tætning
Tage - Skifereternit - forskønnelse
Tage - Zinktage
Tage - Zinktagrender, skotrender m.m.
Tage - Tagreparationer
Tage - Flade tage
Tage - Beton tage
Tage - Beton tegl
Metal - Tage
Ovenlys - Transparente
Topcoats
Fuger

- Vejledende ProduktGuide

AC Antiox (Side 3-2)
AC Multiprim (Side 3-4)
AC Roof-Flex (Side 5-10)
AC Tagmaling gloss 12 (Side 5-3)
AC Tagmaling gloss 20 (Side 5-4)
AC Tagmaling gloss 50 (Side 5-5)
AC Tagmaling gloss 80 (Side 5-6)
AC Tagprim F (Side 5-7)
AC Tagmaling F (Side 5-8)
AC Topcoat F (Side 6-10)
AC Alu (Side 5-9)
AC Elastodeck (Side 5-2)
AC Flexicoat (Side 7-2)
AC Flexicoat m. Fiber (Side 7-3)
AC Roof Protect (Side 5-11)
AC Acrykit (Side 8-2)
Affedtningsmiddel (Side 10-7)
Alge og mos fjerner (Side 10-7)

– Der tages forbehold for trykfejl

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Produkter

Elastodeck - Beskrivelse

- Tætning af flade tage
- Tætning af altaner
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel og revneoverbyggende
- Økonomisk løsning
- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Sort og Grå
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandfortyndbart én-komponent vandtætningsprodukt på basis af styren-acryldispersion

Anvendelse:

Vandtætning af tage og altaner.

Egenskaber:

Elastodeck danner efter optørring en elastisk og vandtæt overflade.

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:

Satin
Grå (standard), samt andre farver på bestilling.
5 – 25 kg
vægt % ca. 65, vol % ca. 55 %
ca. 1,23 g/cm³

Tørretider:
Flammepunkt:
Forbrug:

3-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
ikke brændbar
På tage: 1,5 - 3 kg/m² afhængig af underlaget. Ved brug af væv skal denne dækkes helt
På altaner: 1,5 – 2 kg/m² afhængig af underlaget. Væven skal dækkes helt.

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 7 g/l
00-1

Elastodeck - 02

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
System:

Til Tage: På sugende ubehandlede underlag påføres et lag AC Uniprim som primer.
Påfør 2 coat Elastodeck som topcoat..
På bituminøse underlag ældre end 1 år påføres 2 coat Elastodeck direkte.
På flade tage skal produktet forstærkes med AC Roof-Flex væv.
Påføring af topcoat er ikke nødvendig.
Til Altaner: På sugende underlag påføres et lag AC Uniprim som primer.
På glatte underlag påføres et lag Elastodeck fortyndet 25% med vand som
vedhæftningsprimer.
Som mellemlag påføres 2 lag Elastodeck forstærket med AC Roof-Flex væv.
Påfør 1 lag AC Monofloor Aqua som topcoat.

Arbejdsbetingelser:

Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 % uden regn i 3-6 timer.

Påføringsmetoder:
Rensning af værktøj:

Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023)
Vand

Specielle bemærkninger:

Blandes omhyggeligt før ibrugtagning. Elastodeck kan ved brug af det anbefalede
system bruges på alle underlag. Må dog ikke påføres blød PVC og bituminøse
underlag, som er under 1 år gamle.

Underlag:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Evt. mos skal fjernes med
mosfjerner. Revner fyldes op med egnet spartelmasse.

Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Supplerende oplysninger

Tagmaling gloss 12 - Beskrivelse

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte
- Farver: Teglrød - Rødbrun Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 12
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage.

Anvendelse:

AC Tagmaling bruges til renovering og beskyttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.

Egenskaber:

AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.
Meget fin vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende.

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Glans 12
Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun
10 liter
vægt % ca. 57, vol % ca. 46 %

Vægtfylde:
Genbehandling:

Flammepunkt:

1,25 g/cm ;
Efter ca. 20 timer. Berø ringstør efter 1 time.
Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2
lag samme dag.
ikke brændbar

Forbrug:

ca. 10 m ²/l per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 35 g/l
00-1

Tagmaling gloss 12 - 03

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:
Påføringsmetoder:
Fortynding:
Rensning af værktøj:
Underlag:

Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 %
Påfør aldrig i stærk sol.
Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015)
Husk omrøring før påføring.
Vand
Vand
Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal fjernes.
Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og
bortskaffelse af asbesten.
Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første
malingslag skal fortyndes 10 % med vand.
Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter
påføres 2 lag AC Tagmaling.

Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Supplerende oplysninger

Tagmaling gloss 20 - Beskrivelse

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte
- Farver: Teglrød - Rødbrun Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 20
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage.

Anvendelse:

AC Tagmaling bruges til renovering og besky ttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.

Egenskaber:

AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.
Meget fin vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende.

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Glans 20
Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun
10 liter
vægt % ca. 53, vol % ca. 43 %

Vægtfylde:
Genbehandling:

Flammepunkt:

1,20 g/cm ;
Efter ca. 20 timer. Berøringstør efter 1 time.
Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2
lag samme dag.
ikke brændbar

Forbrug:

ca. 10 m ²/l per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 60 g/l
00-1

Tagmaling gloss 20 - 04

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:
Påføringsmetoder:
Fortynding:
Rensning af værktøj:
Underlag:

Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 %
Påfør aldrig i stærk sol.
Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015)
Husk omrøring før påføring.
Vand
Vand
Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal fjernes.
Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og
bortskaffelse af asbesten.
Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første
malingslag skal fortyndes 10 % med vand.
Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter
påføres 2 lag AC Tagmaling.

Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Supplerende oplysninger

Tagmaling gloss 50 - Beskrivelse

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte
- Farver: Teglrød - Rødbrun Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 50
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage.

Anvendelse:

AC Tagmaling bruges til renovering og besky ttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.

Egenskaber:

AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.
Meget fin vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende.

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Glans 50
Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun
10 liter
vægt % ca. 49, vol % ca. 41 %

Vægtfylde:
Genbehandling:

Flammepunkt:

1,15 g/cm ;
Efter ca. 20 timer. Berøringstør efter 1 time.
Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2
lag samme dag.
ikke brændbar

Forbrug:

ca. 10 m ²/l per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 55 g/l
00-1

Tagmaling gloss 50 - 05

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:
Påføringsmetoder:
Fortynding:
Rensning af værktøj:
Underlag:

Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 %
Påfør aldrig i stærk sol.
Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015)
Husk omrøring før påføring.
Vand
Vand
Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal fjernes.
Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og
bortskaffelse af asbesten.
Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første
malingslag skal fortyndes 10 % med vand.
Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter
påføres 2 lag AC Tagmaling.

Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Supplerende oplysninger

Tagmaling gloss 80 - Beskrivelse

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte
- Farver: Teglrød - Rødbrun Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 80
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage.

Anvendelse:

AC Tagmaling bruges til renovering og besky ttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.

Egenskaber:

AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.
Meget fin vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende.

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Glans 80
Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun
10 liter
vægt % ca. 48, vol % ca. 42 %

Vægtfylde:
Genbehandling:

Flammepunkt:

1,10 g/cm ;
Efter ca. 20 timer. Berø ringstør efter 1 time.
Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2
lag samme dag.
ikke brændbar

Forbrug:

ca. 10 m ²/l per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 75 g/l
00-1

Tagmaling gloss 80 - 06

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:
Påføringsmetoder:
Fortynding:
Rensning af værktøj:
Underlag:

Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 %
Påfør aldrig i stærk sol.
Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015)
Husk omrøring før påføring.
Vand
Vand
Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal fjernes.
Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og
bortskaffelse af asbesten.
Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første
malingslag skal fortyndes 10 % med vand.
Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter
påføres 2 lag AC Tagmaling.

Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Supplerende oplysninger

Tagprim F - Beskrivelse
- Fortræffelig
vedhæftning
- Lav Viscositet
- Nem at påføre

Imprægneringsprimer til
AC Tagmaling F

Imprægnerer og armerer
overflader, der skal males,
specielt til asbestcement.

AC Tagprim
20L

- UV Bestandig
- Farve:
Transparent grøn
- Mal-kode 2-6

Fuldstændig resistent overfor
vejrpåvirkninger og alkaliske
påvirkninger

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Imprægneringsprimer til AC Tagmaling F på basis af plastisk acryl-resin.

Anvendelse:

Imprægnerer og armerer overflader, der skal males, specielt til asbestcement.
Påfør ikke AC Tagprim F på bituminøse materialer.

Egenskaber:

Lav viscositet – fulstændig resistent overfor vejr påvirkninger og alkaliske påvirkninger vandafvisende – forstærker og beskytter vejrpåvirkede, kalkede (kridtede) overflader.

Tagprim F - 07

- Teknisk Datablad

Januar 2004

Tekniske data
Udseende:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Transparent grøn
1 - 5 – 20 liter
(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 44, vol % ca. 24

Vægtfylde:

(ASTM, D1475, 20 °C) 0,86-0,88 g/cm

Lagtykkelse:

ca. 200 µ i våd tilstand = ca. 50 µ i tør tilstand

Genbehandling:
Flammepunkt:
Forbrug:

Efter 24 timers tørring.
> 23 ºC, brændbar (efter DIN 53213)
4 – 7 m²/l per lag, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.

VOC-indhold:

max. 685 g/l

Mal-kode:

2-6

;

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:

Påføres under tørre omstædigheder.

Fortynding:

Påføres ufortyndet.

Specielle bemærkninger:

Der anbafales 2 lag AC Tagprim F på vestvendte sider.
Rengør redskaber med AC Thinner umiddelbart efter brug.

Rulle/pensel:

En effektiv vedhæftning kan kun opnås ved omhyggelig indarbejdning med børste
eller pensel.

Airless:

Ufortyndet.

Underlag:

Underlaget skal være solidt, rent, fedtfrit, tørt og sugende. Fjern det meste af den
eksisterende mos med stålbørste. Fjern snavset og rens med godkendt højtryksrenseanlæg (150 bar). Hvis det er nødvendigt imprægneres med algedræber, lad det
virke nogle få dage, børst af og rens omhyggeligt.

Transportkoder:

ADR-klassificering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263

Lagringsbestandighed:

Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.

Ansvar:

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at
finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da
forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger
kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst
reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

05 - TagProdukter

Supplerende oplysninger

Tagmaling F - Beskrivelse

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte

- Farver: Teglrød - Rødbrun Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 35
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Tagmaling på basis af plastificeret acryl-resin.

Anvendelse:

Forskønnelse og beskyttelse af asbestcement, skifer, tegl og andre ikke metalliske
underlag. Påfør ikke AC Tagmaling F på bituminøse materialer.

Egenskaber:

Uforsæbbar – usædvanlig vejrbestandig – stor dækevne – god vedhæftningsevne modstandsdygtig overfor industrielle luftarter – indeholder ikke tjære eller asfalt -

Januar 2004

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:

Satin . Glans ca. 35.
Skifersort – kan bestilles i andre farver
1 - 4 – 20 liter
(ASTM, D1644/a), vol % ca. 42 %
vægt %: skifersort: 41-44 %
(ASTM, D1475, 20 °C) skifersort 0,94-0,97 g/cm³

Lagtykkelse:

ca. 140 µ i våd tilstand = ca. 45µ i tør tilstand (ved 7 m²/l)

Tørretider:
(ved 20°C og RF 60%)

Flammepunkt:
Forbrug:

Støvtør – efter ca. 2,5 time.
Modstandsdygtig overfor regn – efter 3 timer.
Kan genbehandles efter 24 timer.
Fuld afhærdet efter 24 timer.
> 39 °C (efter DIN 53213)
5 – 9 m²/l per lag.

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 510-570 g/l
2-1

Tagmaling F - 08

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:

Påføres under tørre forhold.

Rensning af værktøj:

AC Thinner

Specielle bemærkninger:

Til renovering af tage kan AC Tagmaling F bruges i kombination med AC Tagprim F
som vedhæftningsprimer. Påfør AC Tagmaling F i 2 lag på sugende underlag med et
interval på 24 timer, for at opnå en ensartet glans. For at undgå glansforskelle, blandes
produktet omhyggeligt efter et arbejdsstop.

Rulle/pensel:

Påfør ufortyndet.

Airless:

Mulig fortynding med AC Thinner, dyse 015-018, tryk 180-200 bar.

Underlag:

Underlaget skal være sundt, solidt, rent (afrensning med godkendt højtryksanlæg;
følg lovgivningen om afrensning og bortskaffelse af asbesten), fedtfrit og tørt.
Eksisterende mos behandles med algedræber. Hvis underlaget er sugende/porøst
bruges AC Tagprim F som primer inden påføring af AC Tagmaling F.

Transportkoder:

ADR-klassificering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263

Lagringsbestandighed:

Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.

Ansvar:

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at
finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da
forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger
kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst
reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Supplerende oplysninger

Alu - Beskrivelse

- Varmeafvisende
- Til alle tagtyper
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Økonomisk løsning
- UV bestandig
- Lysægte
- Farver: Alu
- Glans 70

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Tagmaling på basis af vanddispergeret acryl-resin.

Anvendelse:

Dekorativ aluminiumsudseende og holdbar beskyttelse af tage.
Produktet reflekterer solen.

Egenskaber:

400 % elastisk – vanddampgennemtrængelig – forhindrer lokalt stærk opvarmning af
overfladen på grund af malingens indhold af aluminiumsflager og deres lysreflekterende
evne – bibeholder aluminiumsudseendet selv under stærkt varierende atmosfæriske
betingelser (UV-bestråling, vand, kraftige temperatursvingninger) – kan genbehandles.
AC Alu opbygger en slidresistent, gummiagtig belægning uden fuger eller samlinger.

Tekniske data

Januar 2004

Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Blank. Glans ca. 70.
Aluminium
4 – 20 liter
(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 50-52, vol % ca. 47-49

Vægtfylde:

(ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,03-1,06 g/cm ;

Lagtykkelse:

ca. 1000 µ i våd tilstand = ca. 480 µ i tør tilstand (ved 1 m²/l)

Tørretider:
(ved 20°C og RF 60%)

Støvtør – efter ca. 4 timer.
Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 6-7 timer.
Kan genbehandles efter 24 timer.
Fuld afhærdet efter ca. 1 uge.
ikke brændbar (efter DIN 53213)
Vandtætning: 2 lag á 1 m²/l per lag.
Æstetisk: 2-3 m²/l.

Flammepunkt:
Forbrug:
VOC-indhold:
Mal-kode:

Alu - 09

- Teknisk Datablad

max. 85 g/l
00-1

Arbejdsbetingelser:

Påføres under tørre forhold ved min. 5 °C.

Specielle bemærkninger:

Påfør ikke AC Alu med Airless sprøjteanlæg; påfør ikke på blød PVC, EPDM,
tjære, bituminøse materialer < 1 år gamle, polyisobutylen eller glatte bitumen-polymer.

Rulle:

På jævne underlag anbefales det at påføre AC Alu med Airless materialeføderulle
(f.eks. Taiver 77910, Wagner Airless Rulle AR70)

Børste/pensel:

Ufortyndet.

Underlag:

Overfladen skal omhyggeligt afrenses, være fri for skaller, grus, støv og snavs.
Dilatationsfuger og revner behandles med AC Roof-flex væv. Fuger og lignende fyldes
op med AC Acrylfuge. AC Alu kan påføres direkte på metaller, (undtagen nygalvaniseret
stål) tage og de fleste bituminøse produkter ældre end 1 år. Vandtætningsprodukter
såsom AC Roof-flex og AC Antiox kan ligeledes overmales med AC Alu. Påfør ikke
AC Alu direkte på AC Flexicoat eller AC Flexicoet M/Fiber (om nødvendigt, påfør først et
lag AC Roof-flex). Sugende underlag skal først primes med AC Uniprim (ufortyndet).
Ved stående vand, skal AC Alu altid påføres i kombination med AC Roof-flex væv
(forbrug 2 l/m²).

Supplerende oplysninger
Transportkoder:

ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen

Lagringsbestandighed:

Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.

Ansvar:

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på
mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest
hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold
ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår
ved produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i
overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Bru gsve jlednin g

Roof-Flex - Beskrivelse

- Tætning af fladetage
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel og revneoverbyggende
- Økonomisk løsning
- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Sort og Grå
- Kan bestilles i alle farver
AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandtætningsmateriale på basis af vanddispergeret acryl-resin.

Anvendelse:

Vandtætning af tage, skorsten, tagplader m.m.

Egenskaber:

ca. 400 % elastisk – 100 % vandtæt – vanddampgennemtrængelig – fremragende
resistens mod temperaturvariationer, luftforurening og UV-bestråling. Roof-flex
opbygger en slidresistent, gummiagtig belægning uden fuger eller samlinger. Næsten
umulig at antænde og selvslukkende. Yderligere kan Roof-flex forstærkes med væv.

Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Satin mat. Glans ca. 8.
Grå – sort – hvid
1 - 5 - 25 kg
(ASTM, D1644/a), vægt % 71-74, vol % 57-60

Vægtfylde:

(ASTM, D1475, 20 °C) 1,49-1,55 g/cm ;

Lagtykkelse:

ca. 1000 µ i våd tilstand = ca. 600 µ i tør tilstand (forbrug 1,5 kg/m²)

Tørretider:
(ved 20°C og RF 60%)

Støvtør – efter 2 timer.
Modstandsdygtig overfor regn – efter 6 timer.
Kan genbehandles efter 24 timer.
Fuld afhærdet efter 1 uge.
ikke brændbar (efter DIN 53213)

Forbrug:

0,6 – 1,5 kg/m², afhængig af underlaget. Stejle flader (uden væv). 1,3-2,5 kg/m²
Tage med lille fald (med væv): 2,5-3 kg/m² (ved områder, der står under vand).

VOC-indhold:
Mal-kode:

0 g/l
00-1

Brugsvejledning
Arbejdsbetingelser:

Modstandsdygtig overfor regn – efter 6 timer.
Temperatur min. 5 ºC, RF < 80 %

Fortynding:

Vand

Påføringsmetoder:

Langhårede ruller eller brede pensler kan anvendes.
Ved brug af airless bruges dyse 18-23, tryk 220 bar.
Konventionel sprøjtepistol kan ikke anvendes.

Rensning af værktøj:

Vand

Specielle bemærkninger:

Påfør ikke Roof-flex på bituminøse materialer, som er under 1 år gamle ej heller på blød
PVC eller tjære. På tage med en hældning < 5% skal Roof-flex forstærkes med
væv, efterfulgt af et l ag AC Topcoat F (ca. 100 g/m²).

Underlag:

Overfladen skal omhyggeligt afrenses, være tør, fri for flager, grus, støv og snavs.
Revner og lignende fyldes op med AC Acrylfuge, aktive dilationsfuger behandles med
væv og påføres én af følgende primere:
på porøs beton: AC Uniprim
på meget glat beton: Antiox fortyndet med 25% vand
på jern og stål: Antiox
Tagmaterialer og bituminøse materialer > 1 år kan direkte påføres Roof-flex. Zink, galvaniseret stål, kobber, bly og aluminium kan overmales med Roof-flex, hvis påkrævet,
efter affedtning og let sandblæsning.

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved
produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664
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Tekniske data

Flammepunkt:

Roof-Flex - 10

- Teknisk Datablad

Roof Protect - Beskrivelse

- Tætning af fladetage
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel
- Revneoverbyggende
- Meget økonomisk løsning

- UV bestandig
- Lysægte
- Sort og Grå

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandfortyndbar 2-komponent maling på basis af høj kvalitetscement og emulsion
indeholdende komponenter.

Anvendelse:

Meget økonomisk og miljøvenligt vandtætningssystem til alle tage. På grund af sin
modstand mod planterødder kan produktet anvendes ved montering af grønne (græs) tage.
Kan anvendes på alle underlag, forudsat at nedenstående systembeskrivelse anvendes.

Egenskaber:

Den påførte belægning er fugefri, elastisk og fuldstændig vandtæt. Den er modstandsdygtig
overfor stillestående vand, sne og frost. AC Roof Protect kan påføres ovenpå let fugtige overflader.
På beton: max. 20 % fugtighed.

Tekniske data

Januar 2012

Udseende:

Mat

Farver:

Beige og kan tones i flere farver.

Emballagestørrelse:

5 kg (A: 1,875 kg – B: 3,125 kg)
20 kg (A: 7,5 kg – B: 12,5 kg)

Tørstofindhold:

A+B: vægt % ca. 82,3, vol % ca. 73

Vægtfylde:

A+B: ca. 1,5 A: 0,96

Tørretider:

Tørretiden er altid afhængig af vejrforhold og temperatur i omgivelserne.
Berøringstør: 30 min. til 1 time ved 20 °C. Kan genbehandles efter 1 time ved 20 °C
Potlife: 6 timer. 2 timer efter tilsætning af komp. B til A bør produktet genblandes.

Flammepunkt:

N/A

Forbrug:
VOC-indhold:

2 kg/m² (med AC Roof-Flex væv)
Forbruget er altid afhængig af underlagets tilstand og porøsitet.
A+B: max.1,6 g/L

Viskositet:

A: 30-60 P (Brookfield 20RPM) A+B: 350-450 P (Brookfield 20RPM)

Mal-kode:

under udarbejdelse

Modstandsdygtig overfor regn – efter 6 timer.

System:

Til alle tage (med hældning eller flade tage, med eller uden stillestående vand) samt til tætning under fliser:
Påfør 1 lag AC Roof Protect. Udlæg væv i den våde AC Roof Protect (uden folder og med min. 5 cm
overlapning), lad det tørre (30 min. Til 1 time) og påfør herefter produktet på tværs indtil væven er
fuldstændig dækket.
Til et vandtæt system med en varmereflekterende topcoat:
Påfør 1 lag AC Roof Protect, ilæg AC Roof-Flex væv i den våde AC Roof Protect, lad det tørre og afslut
herefter med et lag AC Roof White (forbrug: 1 kg AC Roof protect + 1 kg AC Roof White)
Bemærk: Det er også muligt at anvende AC Roof-Flex væv først langs kanter og i hjørner. Dette skal ”limes”
ved hjælp af AC Roof Protect. Herefter påføres det 1. lag AC Roof Protect gennem væven med rulle, pensel
eller airless sprøjte. Efter tørring påføres det 2. lag.

Arbejdsbetingelser:

Temperatur > 5 ºC og max. 30 °C, RF max. 80 %.
Blandingsforhold: Komponent A: 37% (i vægt) Komponent B: 63% (i vægt)
Blanding: Tilsæt langsomt komp. B til komp. A med dertil egnet og kraftig elektrisk eller mekanisk blander
(min. 1200 RPM), fortrinsvis en cement eller beton mixer, for at opnå en let håndterbar blanding.

Påføringsmetoder:

Pensel, rulle eller airless (f.eks. Graco Mark V eller tilsvarende), dyse 023-026.
Påfør altid lagene på tværs af hinanden.

Fortynding:

Tilsæt om nødvendigt 5% vand. Den eksakte tilsætningsmængde afhænger af
Blandingens viskositet, den omgivende temperatur og temperaturen i underlaget.

Rensning af værktøj: Vand
Underlag:

Underlaget skal afrenses ved hjælp af en højtryksrenser. Inden påføring af AC Roof Protect skal
underlaget være fuldstændigt rent og fri for støv. Produktet kan påføres let fugtige overflader.
Bobler bør skæres og åbnes på kryds, tørres og påføres AC Roof Protect.

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved
produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS
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Brugsvejledning

Roof Protect - 11

- Teknisk Datablad

AcryMatic Coating ApS
Møllehaven 11
4040 Jyllinge
Danmark
Telefon +45 44 92 16 64
Telefax +45 44 92 16 67
E-mail acrymatic@acrymatic.dk

Det miljørigtige valg

Forhandler:

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

