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TAKSITT
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
TakSitt er en vanntynnbar, spesial akrylmaling for beskyttelse av utvendige takflater. TakSitt har svært
god værbestandighet, og gir taket et nytt og vakkert utseende som forlenger levetiden med mange år.

Bruksområder:
TakSitt benyttes til behandling av asfalt takpapp, sement takstein, bølgeblikk og galvaniserte plater.
Kan også brukes på betong og eternitt (ikke supereternitt). Asfalt shingel skal ikke males.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________

Forbehandling:

Asfalt takpapp: Sprekker i belegg, skjøter og rundt beslag tettes med
egnet fugemasse for takpapp. Taket børstes grundig for å fjerne alt
løst materiale, samt eventuelt mose og alger. Skyll deretter godt
med vann. Steder som har vært begrodd med mose eller alger
behandles med Butinox Sopp- og algedreper.
Sement takstein: Løse sandpartikler, alger og mose må fjernes med
stålbørste. Vask taket med Butinox Kraftvask og skyll grundig. Det
anbefales bruk av høytrykksspyler. Har det vært mose og algevekst
skal steinen behandles med Butinox Sopp- og Algedreper. Steinen
må tørke godt før påføring av ett til to strøk Jotun Mur Grunning
Vanntynnet. Det anbefales 2 strøk seis/grunning hvis steinen er
sterkt sugende.
Eternitt og takstein kan være av varierende kvalitet. Ved tvil om
behandlingen bør Scanox AS kontaktes. Eternitt skal forbehandles
på samme måte som sement takstein; her er god rengjøring og
seising påkrevd.
Galvanisert stål og aluminium: Nye flater vaskes med Butinox
Kraftvask i forholdet 1:5 med vann og skylles godt; før påføring av 2
strøk TakSitt. Eldre plater må vaskes med Butinox Kraftvask og
skylles godt.
Bølgeblikk/Jern/Stål: Alle flater vaskes med Butinox Kraftvask og
skylles godt. Fjern løs maling o.a. Alle synlige rustflater må stålbørstes grundig ned til bart metall og behandles med ett strøk
rusthindrende grunning (Quick Bengalack Metallgrunning). Deretter
påføres 2 strøk TakSitt.

Bruksmåte:

Underlaget skal være rent og tørt. Det påføres 2 strøk TakSitt etter
forbehandlingen.

Påføringsmetode:

Rull, pensel el. sprøyte.

Anbefalt forbruk:

4–8 m /ltr. pr strøk; avhengig av underlaget.

Viskositet:

87–94 K.U.
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Litervekt:

Ca. 1,2

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 39

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Støvtørr: Ca. 1 time.
Overmalbar: Ca. 4 timer.
Brukstørr: Ca. 24 timer.

Glans (v/ 60 ):

15–20

Data for høytrykkssprøyte:

Dyse: 0,018–0,021"
Viftevinkel: 65–80 
Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm
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Tynning / rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasje / baser:

Sort: 3 og 10 ltr. Bygderød: 10 ltr.

Avfallshåndtering:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal
miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være høyere enn +5
C ved bruk og tørking. Benyttes ikke ved fare for duggfall, el. på
dager med fare for regn. Unngå påføring i direkte sollys. Rør godt
om. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk.
Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur,
luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 40 g/l VOC.
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