
Nowo Metal Roof Top WB er et professionelt vandfortyndbar 1-Komp. tagmaling indeholdene korrosionshæmmende pigmenter til metal, baseret på 
akrylmodificeret alkyd.

Farve:      RAL og NCS
Tørstof volumen:    40±5 v/v
Tørstof vægt:    50±5 w/w%
Anbefalet lagtykkelse:  100 - 125
Vådfilm:	 	 	 	 240 - 300
Overhaul:    1 lag 240-300μ (våd) - hvis rustent 2 lag
Teoretisk rækkeevne:  4,0 m² - 3,2 m²
Fortynder:   Vand
Blandeforhold:   Se etiket
Rengøring:   Med Nowo Cleaner 2478 eller vand
Glans(60°):   15±5
Opbevaring:   I tætsluttende emballage ved temperaturer mellem + 5°c og 25°c
Densitet:    1,20±0,10 g/ml
Ph:    8-9
Tørretid	+20°c/	40-60%	rh	v/240	μm	(våd	film)
Støvtør (iso 1517:1973):  ½-1 time
Overfladetør	(iso	1517:1973):		 2-3 timer (vandbestandig)
Overlakerbar:   Med sig selv, 1 time.
Sikkerhedsdata:   Se sikkerhedsdatablad

TEKNISKE DATA

ANVENDELSE

EGENSKABER

BRUGSANVISNING

Til maling af tag og facader af stål, aluminium og zink. Overfladen skal inden påføring være smittefri, tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos, alger, 
løstsiddende rust og malingsrester. Rusppletter behandles med Nowo Metal Special Primer SB. Anvend Nowo Metal Cleaner inden påføring.

Nowo Metal Roof er nem at påføre op til 400μm WFT og giver en fremragende rustbeskyttelse, vand- og kemikalieresistens. Produktet tørre hurtigt og 
får ingen hvide pletter efter vandbelastning. Den tørre malingsfilm er meget elastisk og krakelere ikke ved høje lagtykkelser.

Overfladen skal inden påføring være smittefri, tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos, alger, løstsiddende rust og malingsrester. Husk grundig 
omrøring af produktet inden brug. 
Foretag altid et prøve-opstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.

PRODUKTBESKRIVELSE

NOWO METAL ROOF TOP WB

Lagerbestandighed:
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Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de 
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og 
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 05.09.2018.


