
 
 

 
P. Lindberg Maskinforretning – Sdr. Ringvej 1 – 6600 Vejen – tlf +45 7021 2626 – fax +45 7021 2630  
e-mail: salg@p-lindberg.dk - SE nr 2590 3110 

 

Viking Tagmaling gl. 20 
Alkydforstærket acryl-tagmaling 

Produktbeskrivelse 

Tagmaling er en alkydforstærket acryltagmaling, 

tilsat midler mod overfladebegroninger. 

  

Anvendelsesområder 

Tage af eternit, betontagsten og tegl hvor der 
ønskes vedligehold og beskyttelse samt 
opfriskning. Er også meget velegnet som 
sokkelmaling. 
 

Behandling 

Omrøres grundigt før og under brug. 

Underlaget afrenses grundigt for alger og snavs 

med egnet rensemiddel og lavtryksrenser.  

Ubehandlede og stærkt sugende eller 

nedbrudte flader, bør grundes med 

microdispersionsgrunder, inden malearbejdet 

påbegyndes. Hvor underlaget ikke er stærkt 

sugende eller nedbrudt, kan grundes med 

fortyndet tagmaling. 

Tidligere malede flader afrenses for 

løstsiddende maling og blanke flader matslibes.  

Der grundes normalt med tagmaling fortyndet 

med 20 % demineraliseret vand. Færdigmaling 

med 1-2 dækkende lag, ufortyndet tagmaling. 

 

 

 

 

Type Tagmaling 

Anvendelse Tage og sokler 

Bindemiddel Alkydforstærket akryl 

Glans (v. 60° indfald ) Ca. 20 

Vægtfylde Ca. 1,1 kg/ltr 

Forbrug Ca. 4 m2/l, totalt ved 2 
behandlinger. 

Fortynding Vand 

Tørretid v. 23°C/50% RF 4-12 timer afhængig af 
lagtykkelse 

Overmalbar/slibbar Efter mindst 24 timer 

Fuld slidstyrke 7 dage 

Påføringsmetode Pensel, rulle ell. sprøjte 

Underlag temperatur Min. 5°C Max. 25°C 

Luftens temperatur Min. 5°C Max. 25°C 

Luftfugtighed Bedst ved 60-65 % RF 

Min. 40 max 80 % RF 

Farver Sort & Teglrød 

Emballagestørrelser 5 ltr 

Rengøring af værktøj Vand og sæbe 

Opbevaring Køligt, frostfrit og tæt 
tillukket 

Holdbarhed 2 år efter fremstilling 

Produktets voc værdi <10 g/liter 

EU VOC grænseværdi 
(2010) 

(Kat. A/c): 40 g/l 

Sikkerhed (MAL 2010) 00-1 

CLP signalord - 

CLP symboler - 

 

 

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere 

batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og 

nuanceforskelle. 

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige 
forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for 
malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange 
forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode 
m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og 
reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer 
uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 
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