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Produktdatablad 
Mesterens taksteinmaling  

 

 

Produktbeskrivelse: 
Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig bruk på takstein. Som toppstrøk etter påført impregneringsvæske.  

Egenskaper: 

Mesterens taksteinmaling er elastisk, har en vannavisende teknologi og er diffusjonsåpen. Malingen er enkel å 

påføre, drypper lite og raskt tørkende. Har god vedheft og beskyttelse.  

Bruksområde:  

Benyttes i hovedsak på takstein. 

 

Fysikalske data: 
 
Type: Basert på akryl og alkyd 

Farger: Sort og rød  

Maksimal tykkelse: 1000 my våtfilm 

Vanntynnbar:  

Inntrenging:  

Glans: 20 og 70  

Holdbar: 12 måneder, frostfritt i uåpnet spann. 

Tørrstoff i volum %: Ca. 35 – avhengig av farge 

Viskositet: Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm 

VOC – innhold: Verdi: < 100 g/l 

     .       

Bruksdata: 
 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 130-140 my 

Anbefalt filmtykkelse, våt:  350-400 my avhengig av underlaget 

Anbefalt forbruk:  

Påføringsmetode: Egnet malingssprøyte, pensel eller rulle 

Veiledende data for malingssprøyte (HT Sprøyte): 

Dyse: 0,012 – 0,015 

Viftevinkel: 40-60 grader 

Malingstrykk: 150-180 kg 

Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr): 

Støvtørr: Ca. 30 minutter. 

Overmalbar: Ca. 5 timer – ved 15 grader , fukt 70 RL 

Rengjøringsmiddel: Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel. 
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Sikkerhetsdatablad: 
 
Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Brannfareklasse: 
Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sort røyk. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Diverse: 
Produsent: Drywood Coatings B.V - Nederland 

Brekking: Ferdig blandet  

Emballasjestørrelser: 10 og 20 liter 

Anmerkninger: Røres før bruk. Sjekk om fargen er riktig. Mal ikke hvis 
det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er 
tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være 
over + 8 grader. Tilsetning av fremmede oljer må ikke 
forekomme. Fraktes og lagres frostfritt.  

 
 

 

 

Bruksanvisning: 
 Forarbeid:Nederland 

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt. For rengjøring av takstein anbefales høytrykkspyler med 
varmtvann og turbodyse. Ved bruk av varmtvann erstatter dette helt eller delvis behovet for kjemi, og holder 
vaskeeffekten opp, også ved redusert trykk. Høytrykkspyleren brukes med 180 bar eller mer, med variabel 
avstand. Etter rengjøring må taksteinen tørke.   

Grunning: 

Påfør impregneringsvæske. Egnet for underlaget 

Toppstrøk: 

Mesterens taksteinmaling sprøytes, rulles eller pensles på i jevn tykkelse for å unngå skjolder. Anbefaler at  
riktig tykkelses påføres over to omganger. 

Generelt: 

For å sikre et godt resultat er grundig rengjøring av taksteinen viktig. For lang holdbarhet må riktig mengde  
maling påføres i ett eller to lag. Montering av snøfangere kan anbefales for å unngå unødvendig ras og slitasje  
på malingen.  
 
For mer informasjon se; www.drywood.no FDV og sikkerhetsdatablad.  
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Drywood Coating er sertifisert og medlem av: 
 

                                                              

http://www.drywood.no/
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Drywood Norge AS er medlem av: 
 

                              
 

                  

Mesterens taksteinmaling er testet og bekreftet motstandsdyktig mot svertesopp av: 
 

                                                                      
 

 

Ytterligere informasjon: 
Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. 
Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garanterer annet 
enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes 
som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, 
forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om 
ytterligere informasjon. 
 
Drywood Norge AS 
Kilengaten 18 B, 3117 TØNSBERG 
Tlf.: 333 80 504                                                                                                                                        Revidert: 24.07.14 

 


