Tagmaling
– flot løsning, der forlænger tagets levetid

AC Tagmaling
– til maling af tegl- og eternittage

• Nemt og hurtigt

• Professionelt produkt

• Smuk overflade

• Økonomisk sund løsning

• Forlænger tagets levetid

• Garanti

AC Tagmaling er en smuk og
holdbar løsning, når taget skal
males.
Tagmalingen yder samtidig
en effektiv beskyttelse mod
den nedbrydning af taget, der
giver grobund for mos, alger,
svampe og frostspængninger.
På den måde forsinkes mos og
algevækst.

Det gamle tegltag kan renoveres
med AC tagmaling – her med
glans 80, der ligner glaseret tegl.

Den gamle bølgeeternit får nyt
liv efter en behandling med
AC Tagmaling.

AC Tagmaling
6 flotte farver i 4 varianter som standard
Blåsort /glans 12

Teglrød

Rødbrun

Brun

AC Tagmaling giver en jævn og glat overflade, der kan fås i fire forskellige glanstrin.
Tagmalingen er et acrylbaseret, miljøvenligt
produkt.
Tagmalingen, der er holdbar og elastisk,
kan anvendes på tage af betontagsten,
teglsten, skifer og fibercement.
Når taget skal males med AC Tagmaling,
afrenses det først fuldstændigt med miljøgodkendt renseudstyr. Taget gennemgås for
små skader, der udbedres.
Herefter males taget med sprøjteudstyr.

Skifergrå

Sort

Ud over den almindelige AC Tagmaling,
kan taget, hvis det er mere nedslidt, males
med AC Roof-fl ex, der er en tykfilmsmaling,
som tætner revner og sprækker, og samtidig
har en stor elasticitet. AC Roof-flex fås i grå,
sort og hvid.
Ståltage skal behandles med AC Antiox, der
er en vandfortyndbar, miljøvenlig og korrosionbeskyttende maling. AC Antiox fås i 4
standardfarver samt 10 specialfarver.

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk
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AC Tagmaling fås i 6 standardfarver
og 4 glanstrin, men kan mod et tillæg leveres i specialfarver.

Forhandler:

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

