
KULÖRER:

ISO A-CLEAN
Är ytterst effektivt mot smuts på tak, fasadbeklädnad, 
plattor, grunder och väggar. Medlet används 
även som grundrengöring före behandling med 
Tikkurilas många olika produkter för målning och 
impregnering.

Egenskaper:
• Effektiv rengöring av beläggningar 
• Motverkar och avlägsnar mikroorganismer och 

bakterie
• Uppnår maximal effekt efter 3–4 dagar

SVART Nr 20 

NCS S9000-N

ANTRAZITGRÅ Nr 22 
NCS S7502-B

ANTRAZITGRÅ MÖRK 
Nr 23  
NCS S8502-B

LJUSGRÅ Nr 24  
NCS S2002-Y

SKIFFERGRÅ Nr 25 
NCS S7005-R80B

TEGELRÖD Nr 26 
NCS S5040-Y70R

OXIDRÖD Nr 28  
NCS S4550-Y80R

BRODEAUXRÖD Nr 30 
NCS S7020-Y90R

SVENSKRÖD Nr 32 
NCS 6030-Y80R*

TEGELRÖD Nr 34 
NCS S4050-Y60R

RÖDBRUN Nr 36  
NCS S6030-Y70R

MOCCA Nr 38  
NCS 7020-Y60R

MÖRKBRUN Nr 40  
NCS S8010-Y50R

BLÅSVART Nr 42 
NCS S8500-N

KUNGABLÅ Nr 44 
NCS S5540-R70B*

SKOGSGRÖN Nr 46 
NCS S8010-B30G

* Enbart glans 20 Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från 
verkligheten. Närmsta NCS anges. 

ISONIT
En vattenburen takfärg för i stort sett alla typer av 
tak. Exempelvis tak av betong, grundmålade tak av 
fibercement, eternitplattor och plåt/stål. Kan dock 
inte användas på lerplattor och naturskiffer.
Egenskaper:
• God täckförmåga och utflytning
• Utmärkt vidhäftning
• Slitstark, vattenavvisande och andningsbar 

(ånggenomsläpplig) yta
• Färgbeständig och väderstabil
• CE-märkt (EN1504/2)
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OM TIKKURILA
Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för 
sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella 
service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användar-
upplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, 
Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och 
är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största 
marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 
länder. 

✔ Snabbt

✔ Långvarigt 
skydd

✔ Ekonomiskt

VARFÖR SKA JAG MÅLA OM MITT 
TAK?
Det är viktigt att underhålla och vårda 
taket för att det ska hålla länge. Ett rent 
hus ser inte bara snyggare ut, husets 
hälsa blir bättre. Ytor som är smutsiga, 
missfärgade eller har påväxt bryts ned 
snabbare och åldras tydligare. 

När ska jag måla om mitt tak? 
Se alltid över ditt tak regelbundet. 
Närmiljö och omgivning påverkar i vilken takt som 
ytskiktet slits.

Första inspektionen bör göras 3-4 år efter att taket 
är nylagt och därefter varje år. När taket väl har 
målats med Isonit så håller ytskiktet däremot i upp 
till 15 år. 

Kan jag göra det själv eller behöver jag hjälp? 
För att få bästa resultat och garanti bör en 
legitimerad takmålare utföra arbetet.

Vilka material behövs? 
Taket bör först tvättas ordentligt med ISO A-Clean. 
Måla/spruta därefter med Isonit som är en slitstark 
vattenavvisande färg för tak. 

Tidsåtgång & kostnad: 
Nytt tak: Ca 2-3 veckor att lägga.  
Takrenovering: Endast 2-3 dagar  
 - till en fjärdedel av kostnaden.

PÅVÄXT OCH SMUTS  
PÅ TAK OCH FASADER 

FÖRKORTAR YTSKIKTENS  
LIVSLÄNGD AVSEVÄRT


