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Innehåll

Takfärg

Isonit

VATTENBUREN TAKFÄRG FÖR I STORT 
SETT ALLA TYPER AV TAK.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Isonit kan användas på tak av 
betong och på grundmålade tak av 
fibercement.

KULÖR

Finns i både fabrikstillverkade 
nyanser och i brytbara LA- och 
LC-baser.

EGENSKAPER

• Hög täckförmåga och lätt att 
applicera.

• Utmärkt vidhäftning.
• Robust, vattenavvisande 

och diffusionsöppen (ång-
genomsläpplig) yta.

GLANS

12, 20 och 50.

Isonit Non Reflective

VATTENBUREN TAKFÄRG SOM GER EN MATT YTA.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Isonit Non Reflective ger en 
matt yta på fibercementtak med 
fördjupningar (som skall grundas 
med Eternit primer), betongpannor 
ochpå grundmålade tak av 
fibercement och plåtdetaljer.

KULÖR

Finns i två fabrikstillverkade 
kulörer.

EGENSKAPER

• Sprider ut reflektionen från 
solljuset vilket resulterar i att 
ytan ser mer jämn ut.

• Hög täckförmåga och lätt att 
applicera.

• Utmärkt vidhäftning.

GLANS

5.
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Grundfärg

Rubber

VATTENBUREN ELASTISK TAKBELÄGGNING 
SÄRSKILT LÄMPLIG FÖR ÄLDRE TAK.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Rubber kan användas på tak av 
betong och tak av bitumen. Särskilt 
lämplig för äldre tak grundade med 
Eternit Primer.

KULÖR

Finns i både fabrikstillverkade 
nyanser och i brytbara LA- och 
LC-baser.

EGENSKAPER

• Sprider ut reflektionen från 
solljuset vilket resulterar i att 
ytan ser mer jämn ut.

• Hög täckförmåga och lätt att 
applicera.

• Utmärkt vidhäftning.
• Kulörstabil och väderbeständig.

GLANS

5–6.

RustConverter

ROSTFÖRSEGLARE FÖR TAK OCH 
FASADBEKLÄDNADER. SÄKERSTÄLLER GOD 
VIDHÄFTNING AV EFTERFÖLJANDE TÄCKFÄRG.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

RustConverter är lämplig för 
rostiga ytor av järn och järn-
legeringar. Rostomvandlaren bör 
endast appliceras på rostiga ytor 
och skall därefter målas över.

EGENSKAPER

• Reagerar kemiskt med rost.
• Gör ytan mer motståndskraftig 

mot fukt.
• Bildar en robust, förseglande 

yta.
• Kapslar in rosten och förhindrar 

att den sprids.

Metal Primer WB

VATTENBUREN ROSTSKYDDSPRIMER FÖR TAK OCH 
FASADBEKLÄDNADER. SÄKERSTÄLLER GOD
VIDHÄFTNING AV EFTERFÖLJANDE TÄCKFÄRG.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Metal Primer WB kan användas 
till rostiga plåtytor samt gamla 
plastisolbelagda tak och fasader. 
tillverkade av stål (t.ex. plattor 
belagda med plastisol). Metal 
Primer WB ska alltid målas över 
med Isonit, Rubber eller Isoxyde.

EGENSKAPER

• Goda rostskyddsegenskaper.
• Säkerställer god vidhäftning.

Eternit Primer

PRIMER SOM SÄKERSTÄLLER GOD VIDHÄFTNING 
FÖR EFTERFÖLJANDE TÄCKFÄRG.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Eternit Primer kan användas på tak 
av fibercement och betong. Eternit

Primer ska alltid målas över med 
Isonit eller Rubber.

KULÖR

Finns i fabrikstillverkade nyanser.

EGENSKAPER

• God penetreringsförmåga.
• Säkerställer god vidhäftning.
• Lämplig för mycket 

absorberande ytor.

GLANS

Helmatt.

Fonteroof HB

VATTENBUREN AKRYLFÄRG AV TJOCKFILMSTYP.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För målning av plåttak och fasader 
av stål, aluminium och zink.

KULÖR

Svart, Röd, Ärggrön, Ljusgrå, 
Mörkgrå och Vit.

EGENSKAPER

• Mycket bra kemikalie- och 
väderresistens

• Snabb genomtork. Bildar inga 
vita vattenfläckar

• Utmärkta rostskydds-
egenskaper tack vare hög halt 
av rostskyddspigment

• Lätt att applicera i tjocka skikt, 
upp till 400 µm WFT

• Mycket elastisk och krackelerar 
inte vid höga skikttjocklekar

GLANS

8–10.



Impregnering

Rengöring
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ProCover WB

TRANSPARENT VATTENBURET IMPREGNERINGSMEDEL, 
SÄRSKILT LÄMPLIG FÖR HORISONTELLA YTOR 
SOM UTSÄTTS FÖR VATTEN, OLJA OCH FETT.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ProCover WB kan användas på 
fasader och golv av mineraliskt 
material såsom sandsten, betong, 
terrazzo, lerkakel, sandkalkstenar, 
stenbeläggning och flaggstenar.

EGENSKAPER

• Vatten-, olja- och fettavvisande.
• Minskar tillväxten av alger och 

förekomsten av grön miss-
färgning.

• Diffusionöppen.
• Minskar risken för frostskador

HydroBlock WB

VATTENBURET IMPREGNERINGSMEDEL LÄMPLIGT 
FÖR MÅNGA OLIKA TYPER AV YTOR, SÅSOM
FASADER,TAK OCH STENLÄGGNINGAR.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HydroBlock WB kan användas på 
fasader av betong, samt på tegel 
och föremål av murbruk, sandsten 

och mineralputs.

EGENSKAPER

• Diffusionsöppen.
• Vattenavvisande
• Förhindrar kapillärgenom-

trängning av regn och 
vattenstänk i strukturen

• Låter vattenånga inifrån 
strukturen passera igenom

• Minskar förekomsten av salter 
som rör sig mot strukturens yta.

• Bildar ingen ytlig film.
• Reagerar kemiskt med 

mineralytor.
• Minskar tillväxten av alger och 

förekomsten av grön miss-
färgning.

• Förhindrar frostskador.
• Vattenavvisande

HydroBlock SB

LÖSNINGSMEDELSBURET IMPREGNERINGSMEDEL 
LÄMPLIGT FÖR MÅNGA OLIKA TYPER AV 
YTOR, SÅSOM TAK, OCH FASADER.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HydroBlock SB kan användas på 
fasader och golv i t.ex. lager samt 
tak av fibercement,

betong, kakel och föremål av 
mineraliskt material såsom 
tegelstenar, sandkalkstenar, 
murbruk, sandsten, granit och 
mineralputs.

EGENSKAPER

• Mycket lämpligt för “täta” 
mineral ytor

• Diffusionsöppen.
• Vattenavvisande.

• Förhindrar kapillärgenomträng-
ning av regn och vattenstänk i 
strukturen.

• Låter vattenånga inifrån 
strukturen passera igenom för 
att minskar förekomsten av 
salter som rör sig mot ytan.

• Bildar ingen ytlig film.
• Reagerar kemiskt med 

mineralytor.
• Minskar tillväxten av alger och 

förekomsten av grön miss-
vfärgning.

• Förhindrar att frostskador 
passerar igenom.

Iso A-Clean

VATTENBURET RENGÖRINGSMEDEL SOM KAN ANVÄNDAS 
PÅ MÅNGA OLIKA TYPER AV UTVÄNDIGA YTOR.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Iso A-Clean används för alla typer 
av ytor av metall, zink, aluminium, 
galvaniserade tak, EPDM, 

TPO, bitumen, trä och komposit, 
samt mineralytor såsom betong.

EGENSKAPER

• Avlägsnar effektivt olja, smuts 
och feta beläggningar, rengör 
och skyddar mot påväxt som 
alger, mögel. Vid behandling av 
tak dör påväxten omgående.

• Säkerställer bättre vidhäftning 
vid efterföljande ytbehandling.
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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 användarupplevelsen 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. 

Följ Tikkurila Industri 
på LinkedIn


