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Tagmaling

Isonit

VANDFORTYNDBAR TAGMALING TIL 
STORT SET ALLE TYPER TAG.

ANVENDELSESOMRÅDE

Isonit kan anvendes på tage af 
beton, samt på primede tage af 
fibercement, skifereternit og stål.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk, antracitgrå, 
mørkebrun, oxydrød, rødbrun, 
teglrød, teglrød mørk, sommerhus-
rød (kun gl. 12), lysgrå (kun gl. 20), 
aluminiumsgrå (kun gl. 20)  samt 
tonbare LA og LC baser (kun gl. 
12 og 20).  
Glans 50 findes i sort, antracitgrå 
mørk og teglrød.

EGENSKABER

• God dække- og                      
sammenflydningsevne

• Fremragende vedhæftning

• Robust, vandskyende og åndbar 
(diffusionsåben) overflade

GLANS

12, 20 og 50

Isonit Refleksfri

VANDFORTYNDBAR TAGMALING DER 
GIVER TAGET ET MAT LOOK.

ANVENDELSESOMRÅDE

Isonit Refleksfri giver taget et mat 
look og kan med fordel anvendes 
på kraterfyldte tage af beton samt 
primede tage af fibercement, 
skifereternit og stål.

FARVER

Sort og antracitgrå mørk.

EGENSKABER

• Spreder tilbagekastningen 
af sollyset og giver en mere 
ensartet overflade

• God dække- og                      
sammenflydningsevne

• Fremragende vedhæftning

GLANS

5
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Rubber

VANDFORTYNDBAR TAGMALING SPECIELT 
VELEGNET TIL ÆLDRE OVERFLADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

Rubber kan anvendes på tage af 
beton, primet fibercement og på 
bitumentage. Specielt egnet til 
ældre overflader.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk, antracitgrå, 
aluminiumsgrå, lysgrå, mørkebrun, 
oxydrød, rødbrun, teglrød, teglrød 
mørk samt tonbare LA og LC 
baser.

EGENSKABER

• Meget elastisk

• Fremragende vedhæftning

• Robust og vandskyende 
overflade

• Lysægte og vejrstabil

GLANS

5–6

Isoxyde

HYDROFOB VANDFORTYNDBAR TYKFILMSMALING 
TIL TAGE OG FACADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

Isoxyde kan anvendes på 
materialer af jern, aluminium, zink, 
galvaniserede overflader, plader 
behandlet med plastisol, polyester 
og alkyd-overflader. Isoxyde kan 
også anvendes som primer og kan 
overmales med f.eks. Isonit.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk, antracitgrå, 
hvid, lysgrå, mørkebrun, oxydrød 
og teglrød.

EGENSKABER

• Forebygger effektivt korrosion 
og rust

• Nem at påføre

• God dække- og                       
sammenflydningsevne

• Vejrstabil

• Gennemtørrer hurtigt

• Kan påføres i lagtykkelser op til 
400 μm

GLANS

8–10
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Primere

RustConverter

RUSTFORSEGLER TIL TAGE OG FACADEPLADER. 

ANVENDELSESOMRÅDE

RustConverter kan anvendes 
på rustne overflader af jern eller 
jernlegeringer. RustConverter skal 
kun påføres rustne overflader og 
skal altid overmales efterfølgende.

EGENSKABER

• Går i kemisk forbindelse med 
rust

• Gør overfladen mere              
modstandsdygtig over for fugt

• Sikrer god vedhæftning

• Danner en stabil overflade, som 
indkapsler rusten og forhindrer 
den i at brede sig

Metal Primer WB

VANDFORTYNDBAR KORROSIONSBESKYTTENDE 
PRIMER TIL TAGE OG FACADEPLADER. SIKRER GOD 
VEDHÆFTNING FOR DEN EFTERFØLGENDE TOPCOAT.

ANVENDELSESOMRÅDE

Metal Primer WB kan anvendes på 
tage af stålplader og præ- 
lakerede facadeplader i stål (f.eks 
plastisolbelagte). Metal Primer WB 
skal altid efterfølgende overmales 
med Isonit, Rubber eller Isoxyde.

EGENSKABER

• God indtrængningsevne

• Sikrer god vedhæftning

Eternit Primer

GRUNDMALING DER SIKRER GOD VEDHÆFTNING 
FOR DEN EFTERFØLGENDE TOPCOAT.

ANVENDELSESOMRÅDE

Eternit Primer kan anvendes på 
tage af fibercement, skifereternit 
og beton. Eternit Primer skal altid 
efterfølgende overmales med 
Isonit eller Rubber.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk og rødbrun.

EGENSKABER

• God indtrængningsevne

• Sikrer god vedhæftning

• Velegnet til stærkt sugende 
overflader



Imprægnering
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ProCover WB

VANDBASERET IMPRÆGNERINGSMIDDEL SPECIELT 
VELEGNET TIL OVERFLADER SOM ER SÆRLIG 
UDSATTE FOR VAND, OLIE OG FEDT.

ANVENDELSESOMRÅDE

ProCover WB kan anvendes 
på facader, gulve i lagerhaller, 
tagbelægninger af fibercement, 
beton og tegl, fliser og andre 
materialer af mineralsk oprindelse 
så som sandsten, beton, terrazzo, 
tegl, kalksandsten og belægnings 
sten.

EGENSKABER

• Vand-, fedt- og olieafvisende

• Hæmmer væksten af alger og 
grønne belægninger

• Diffusionsåben - høj              
vandperleeffekt

• Reducerer risikoen for 
frostskader

HydroBlock WB

VANDBASERET IMPRÆGNERINGSMIDDEL 
VELEGNET TIL EN LANG RÆKKE OVERFLADER 
SOM F.EKS. TAGE, FLISER OG FACADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

HydroBlock WB kan anvendes på 
facader, gulve i f.eks. lagerhaller, 
fliser, tagbelægninger af fiber- 
cement, beton, tegl samt  
materialer af mineralsk oprindelse 
så som mursten, kalksandsten, 
mørtel, sandsten og mineralsk 
puds.

EGENSKABER

• Diffusionsåben - høj  
vandperleeffekt

• Vandafvisende

• Forhindrer kapillær-                   
indtrængning af regn og 
vandstænk i strukturen

• Tillader vanddamp inde i 
strukturen at passere igennem

• Mindsker saltudtrækning til 
overfladen

• Danner ikke film

• Reagerer kemisk med 
mineralske overflader

• Hæmmer væksten af alger og 
grønne belægninger

• Vandafvisende

• Reducerer risikoen for 
frostskader



Rengøring og vedligehold
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HydroBlock SB

SOLVENTBASERET IMPRÆGNERINGSMIDDEL 
VELEGNET TIL EN LANG RÆKKE OVERFLADER 
SOM F.EKS. TAGE, FLISER OG FACADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

HydroBlock SB kan anvendes 
på facader, gulve i f.eks. 
lagerhaller, fliser, tagbelægninger 
af fibercement, beton, tegl samt 
materialer af mineralsk oprindelse 
så som mursten, kalksandsten, 
mørtel, sandsten, granit og 
mineralsk puds.

EGENSKABER

• Velegnet til “tætte” overflader

• Diffusionsåben - høj  
vandperleeffekt

• Forhindrer kapillær-                   
indtrængning af regn og 
vandstænk i strukturen

• Tillader vanddamp inde i 
strukturen at passere igennem

• Mindsker saltudtrækning til 
overfladen

• Danner ikke film

• Reagerer kemisk med 
mineralske overflader

• Hæmmer væksten af alger og 
grønne belægninger

• Reducerer risikoen for 
frostskader

Iso A-Clean

VANDFORTYNDBART RENGØRINGSMIDDEL SOM KAN 
ANVENDES PÅ MANGE FORSKELLIGE UDENDØRS
OVERFLADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

Iso A-Clean kan anvendes på 
udendørsoverflader som tage, 
fliser, facader, sokler og vægge.

EGENSKABER

• Effektiv afrensning af          
belægninger

• Modvirker og fjerner  
mikroorganismer og bakterier

• Opnår maksimal effekt i løbet af 
3-4 dage
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