
                                                            
       TECHNICKÝ LIST 

 

              TAKBELÄGGNINGSFÄRG 
                      RENOVAČNÍ STŘEŠNÍ ROZPOUŠTĚDLOVÝ NÁTĚR 
 
 

1. Popis výrobku: Takbeläggningsfärg je rozpouštědlový střešní nátěr na akrylové bázi. Vysoký obsah 

sušiny umožňuje i jednovrstvé aplikace. 
 

2. Použití: Takbeläggningsfärg je určen především pro nátěry plechových, eternitových a 

asfaltových střešních krytin. Materiál je možno použít i na asfaltové sportovní povrchy (tenisové kurty, 
areály pro kolečkové bruslení apod.). 
 

3. Technická data: 
základní materiál: akrylový polymer rozpustný v technickém benzínu 
specifická hmotnost: 1,15-1,20 g/cm3 
zpracovatelnost: dlouhodobá – bez tužidla 
doba schnutí (při 15°C): cca 12 hodin, pochozí po 24 hodinách 
hořlavost: hořlavý, stupeň hořlavosti 2b 
lesk: matný cca 20% 
obsah sušiny: 62% 
ředění: pro aplikaci stříkáním může být ředěn HAGMANS-Förtunning 450/2 (xylen), 
nebo technickým benzínem – cca 10-20%. 
spotřeba materiálu: cca 0,2 kg/m2 na 1 vrstvu pro plechový podklad (nenasákavý) 
cca 0,25 kg/m2 na 1 vrstvu pro eternitový podklad (nasákavý) 
cca 0,3-0,5 kg/m2 pro lepenkový podklad (podle struktury) 
skladovatelnost: 2 roky, skladujte v suchu a chladu 
 

4. Příprava podkladu: Podklad musí být před aplikací suchý a čistý. Krátký déšť po aplikaci nátěru nevadí, 

neovlivní nepropustnost materiálu. Vytrvalý déšť může způsobit zmatování povrchu. U nových lepenkových střech 
může asfalt z lepenky prosáknout skrz nátěr. Lepenkové a asfaltové povrchy po aplikaci nátěru mohou být cca 
týden měkčí na dotek, ostatní jsou pochozí po 24 hodinách. 
 

5. Aplikační pokyny:  
 
Eternitová střecha: očistěte špinavé nánosy a mech ze střechy, odstraňte nepevné části – nejlépe vysokotlakým 
vodním čištěním. Trhliny a díry mohou být vyspraveny tmelem HAGMANS - Epoxispackel event. v kombinaci s 
výztužnou textilií. První nátěr aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním naředěný cca 10-20% ředidla HAGMANS-
Förtunning 450/2 (xylen) nebo technickým benzínem. Druhou vrstvu již neřeďte – pouze při aplikaci stříkáním ano. 
 
Plechová střecha: odstraňte veškerý rez a zbytky nátěru. Odmastěte. Na zkorodovaná místa aplikujte antikorozní 
základní barvu HAGMANS – Grip On Primer. Pokud jsou v plechu trhliny či díry, vyspravte je tmelem HAGMANS - 
Epoxispackel. První nátěr aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním naředěný cca 10-20% ředidla HAGMANS-
Förtunning 450/2 nebo technickým benzínem. Druhou vrstvu již neřeďte – pouze při aplikaci stříkáním ano. 
 
Lepenková střecha: očistěte špinavé nánosy, odstraňte mech a nepevné části. POZOR: pokud byla již lepenka 
natřena asfaltovým nátěrem, nemůže být použit Takbeläggningsfärg !! Pro aplikaci použijte štětec nebo váleček. V 
případě nátěru ve světlém odstínu jsou nutné 2 vrstvy, aby se překryl tmavý lepenkový odstín. 
 
 

6. Balení: 4 kg  20 kg 

 
 

7. Odstíny: červený, černý, šedý, zelený, bílý, hnědý 

 
 
 
 
 



8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace. Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte. 
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem. 
Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším 
zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování. 

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis. 
Vyrobeno ve Švédsku (EU). 
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                       Dovoz a distribuce v České republice: 
Redok s.r.o., V Kopečku 80, 500 03 Hradec Králové 

Tel.: 603 – 840 696, Fax: 495 512 410, E-mail: info@redok.eu, www.redok.eu 
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