MF Takbeläggning 1000

Renoveringsfärg
För utebruk
Väderbeständig

Stryka

Rolla

Airless-sprutning
Munstycke 0,53 – 0,79 mm
Materialförbrukning 160 – 180 bar
Sprutvinkel 40 – 80o

Färgton:

Kiselgrå RAL 7032, antrazit RAL 7016, edelsvart, tegelröd, rödbrön, mörkbrun, classic
röd, blå, mörkgrön, kopparglans, metallglans

Glansgrad:

Sidenglans. Högglans möjligt genom bearbetning MF 2-K Glansförsegling 1070
(glaseringseffekt) eller MF förseglingskoncentrat 1090.

Bindemedel: 100% ren akryl enligt DIN 55945
Täthet:

ca 1,3 g/cm3 beroende på färgton.

Användning: För beläggning av betongpannor och tegelpannor. Beroende på fabrikat kan det
tillkomma häftningssvårigheter när det är konstschiffer och eternit. Rådslå först med
Meffert AG. Genom att grundera med MF specialprimer 1050 kan man även måla på
glacerade och blanka ytor.
Egenskap:

skyddar ytan mot surt regn skadliga ämnen och är mycket väderbeständig. Nybildning
av mossa och alger försvåras. Enkelt att bearbeta. Reningsprocessen är utan
kemikalier. Biozidfri och miljövänlig 100% renakrylatbindemidel in kombination med
pigment. För problemtak rekommenderas även MF Fungizid/Algizid Koncentrat 1040.

Förutsättning: Taket måste vara rengjort från fett och smuts. Takytan får ej innehålla mer än 6% fukt.
Lösa delar skall demonteras. Mossa, alger och smuts skall högtrycktvättas med minst
200 bar. Arbeta med minima vattenflöde. Beakta och täta kring skorsten, takfönster
och antennfäste. Porösa och sandiga pannor ska grunderas med MF Takgrund LH
1010. På pannor med mycket porösa ytor används MF förseglingskoncentrat 1090.
Bearbetning: Stryka, rolla eller spruta med Airless. Ytbildning efter ca 10 minuter beroende på
luftfuktighet. Senast efter 48 timmar måste den grunderade ytan bemålas eller
grunderas ytterligare gånger. Vid målning skall väder och vind beaktas och helst målas
blöt i blöt för bästa resultat.

Kompatibilitet: Får inte blandas med andra färgmaterial.
Undantag: MF Fungizid/Algizid- Koncentrat 1040.
Rengöring: Efter användning skall alla penslar och annat material rengöras med vatten och
diskmedel.
Förvaring:

Svalt, torrt och i rostfria kärl. Obruten förpackning upp till 24 månader.

Förpacknings- 15liter och 35 kg
storlek:
Förbrukning: Ca. 150 ml/m2 vid målning av en gång. Det krävs två omgångar av målning.
Beroende på underlag och yta kan det även behöva flera målningar. För exakt
kalkylering rekommenderas provarbete på en mindre yta.

Torktid:

Vid +200C och 65% relativa luftfuktighet kan efter 2 timmar ytan utsättas för regn och
kan bearbetas vidare. Efter 4 timmar är den dammtorr och efter ca 24 timmar
genomtorr. Vi lägre temperatur och högre luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Bästa temperaturförhållande: Minst +5oC för bearbetning av materialen och under torktiden.
Avfallshantering: Restmaterial lämnas till Sitas avfallshanteringscentraler.
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