
NowoCoat takfärg är en professionell vattenbaserad produkt för ytbehandling av mineraliska ytor, såsom betongtakpannor och fibercement.  

Färg: Svart, Mörk antracit, Antracit, Bordeaux, Oxidröd, Specialröd, Tegelröd, Blåsvart, Mörkbrun, Mocca, Ljusgrå, Rödbrun, Faluröd, Skiffergrå, Grön, 
Blå   

Torktid: Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet på 60 % är NowoCoat övermålningsbar efter cirka 2 timmar beroende på underlagets absorptionsförmå-
ga och hur tjockt lager som påförts. 

Räcker till:  4–5 m2 per liter beroende på underlagets absorptionsförmåga, samt det påförda lagrets tjocklek.
Påföring:   Pensel, roller eller airless-spruta.
Utspädning:  Vatten.
Rengöring:  Vatten och såpa.
Glans:   12, 20 och 50 
Övermålningsbar:  Efter ca 2 timmar (vid 20 °C/65 % relativ luftfuktighet)
Förpackning:  20 och 100 liter. 
Hållbarhet:  24 månader i oöppnad originalförpackning 
Förvaring:  Torrt, frostfritt och utom räckhåll för barn. 
MAL-kod (93):  00-1

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk för ytterligare information.

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING

ANVÄNDNING

REKOMMENDATION

FÖRDELAR OCH EGENSKAPER 

Takytan ska vara fast, torr, rengjord och helt fri från smuts, mossa och alger före påföring. NowoCoat takfärg påförs 2 gånger med pensel, roller eller 
airless-spruta (200–220 bar). NowoCoat takfärg kan förtunnas med 10–20 % vatten till den första påföringen och användas outspädd till den andra 
påföringen. 

Viktigt: Observera att NowoCoat ska röras om ordentligt. Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som 
skall behandlas är kompatibla. Innehåller 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka allergiska reaktioner. (EUH2O8). 

• UV- och väderstabil
• Starkt vattenavvisande egenskaper
• Extremt flexibel färgfilm med god sammanflytning
• Diffusionsöppen
• Utmärkt täckning
• Hämmar uppkomst av alger och beläggningar
• Mindre sprutdimma
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Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 11 januari 2018.


