
GIVER METAL-TAGE  
ET LÆNGERE LIV  
TIL PROFESSIONEL BRUG

QUICK DRY

TEC H N O LO GY



Der er mange glæder ved et flot og velholdt metal-tag
– en af dem er en længere holdbarhed. Det omskiftelige vejr 
med regn, slud og frost sætter sine spor i metal-tagets overflade. 
Når overfladen begynder at krakelere, kan vand trænge ind, og 
rustdannelse begynder at nedbryde tagets styrke og holdbarhed. 

Når du vedligeholder dit tag med Nowocoats produkter, giver du 
det en robust og stærk overflade, som beskytter mod vejrets 
nedbrydning, korrosion og rust, samtidig med, at taget får et flot 
nyt udseende, som ikke er uvæsentlig for ejendommens værdi.

Vi anbefaler, at du anvender en funktionel coating fra Nowocoat, der er bygget 
op af et Quick Dry system med en kombination af grunder og topcoat, som 
vælges ud fra individuel vurdering af tagets beskaffenhed. Denne løsning giver 
optimal vedhæftning og hæmmer rustdannelsen, samt en topcoat, der giver 
et stærkt slidlag og sikrer taget mange år frem i tiden. Nowocoats tagmaling 
kan effektivt påføres af professionelle med spray. På grund af den korte tør-
retid, er det muligt for din professionelle tagspecialist at arbejde kontinuerligt, 
til opgaven er helt færdig – uden at der er gået på kompromis med malingens 
evne til at flyde sammen, hvilket giver en flot ensartet overflade. Malingen har 
endvidere en god vedhæftning og dækkeevne, ligesom den fås i et bredt ud-
valg af farver.

En professionel løsning
Professionelle foretrækker Nowocoats funktionelle coating til metal-tag, da 
den holder i mange år, og giver tilfredse kunder. Blandt andet på grund af  
malingens evne til at holde farven takket være en ny generation af UV-blok-
kere. Sammen med malingens evne til at hæmme rust er resultatet af behan-
dlingen helt i top.

BESKYT DIT TAG  
– SÅ LEVER DET LÆNGERE

• Nem at påføre med stor dækkeevne

• God sammenflydningsevne

• Vand- og solvent baserede løsninger

• Stærk vedhæftning

• Quick Dry system

TAGMALING, DER GIVER DEN NØDVENDIGE BESKYTTELSE



FARVEKORT TIL METALTAG

RR11 RAL 6O2O

RR22 RAL 7O45

RR33 RAL 9OO5

RR32 RAL 6OO6

RR75O RAL 8OO4

RR21 RAL 7O38

RR23 RAL 7O24

RR29 RAL 3O11

RR36 RAL 6O21

FØR
EFTER
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Staalvej 3  |  DK-6OOO Kolding  |  www.nowocoat.dk
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VI SKABER UDVIKLINGEN
Nowocoat A/S udvikler, producerer og sælger professionelle 
malingssystemer, der består af både vandige og solvent-
baserede systemer med grunder og topcoats. Virksomheden 
har rødder tilbage til 1861, men har til huse i nybyggede og top-
moderne faciliteter. Mange af vores medarbejdere er ”nørder”, 
der brænder for at skabe markedets mest funktionelle og 
miljøvenlige coating. Måske er det derfor, vi i dag er Europas 
førende producent af coating til tag. 

Kontakt din lokale tagspecialist og hør mere om mulighederne 
for at få Nowocoats tagmaling på dit metaltag.

SIKKER KVALITET OG MILJØVENLIGE  
LØSNINGER 
For at sikre vores kunder den allerbedste oplevelse med 
vores produkter, har vi standardiseret og kvalitetssikret 
hele vores produktion ud fra ISO 9OO1 og ISO 14OO1.  
 
Det er din sikkerhed for, at du altid får en miljøvenlig 
løsning af allerhøjeste kvalitet. og gøre det forebyggen-
de arbejde for et flot hus.

DIN LOKALE TAGSPECIALIST:


