TA HAND OM DITT TAK
MED TÄTSKIK T SOM HÅLLER ÅRET RUNT

Auson har hela sortimentet av tätskikt för ditt hustak. Taket är den
mest utsatta delen på ditt hem och ska stå emot väder och vind –
365 dagar om året. Om du regelbundet kontrollerar och underhåller
ditt tak, förlänger du livet på taket rejält.
I sortimentet hittar du bland annat takmassa, primer, tätningskitt
och klisterasfalt. Auson tillverkar även asfaltslösningar med varierade
viskositet och egenskaper.

TAKMASSA

TAKPRIMER

TÄTNINGSKITT

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa som bildar en tät och elastisk yta.
Mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.
Levereras färdig i lättstruken konsistens.
Mycket uttorkad papp förbehandlas med vår
Takprimer.

Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar. Används för
att grunda gamla och uttorkade papptak före
renovering med Takmassa. Används även
som förbehandling av ytor som ska fuktisoleras med Kallasfalt.

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltsspackel med tillsatser som ger vidhäftning
även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar
i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog
som är mycket motståndskraftig mot alla
vädertyper. För reparation av småskador,
skarvsläpp och sprickor på papptak. Större
skarvar och blåsor (uppskäres) armeras med
glasfiberväv. Tätningskitt passar även för
reparation av plåtskarvar, på betong och trä
samt för tätning av träbåtar. Lätt att applicera
med spackelspade.

Åtgång: 0,5-1 lit/m2 beroende på underlag.
(mindre åtgång om ytan förbehandlas med
Takprimer)

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m2 beroende på underlag.

STORLEKAR
ART.NR
5-L BURK............................................... 10000405
10-L BURK............................................. 10000406

STORLEKAR
ART.NR
5-L BURK............................................... 10500405

STORLEKAR
ART.NR
1-L BURK............................................... 10700401
5-L BURK............................................... 10700405

KLISTERASFALT

KALLASFALT

ASFALTLAGAREN

För skarvklistring av takpapp, spricklagning,
anslutningsfogning, tätning av plåtskarvar,
falsar och andra detaljer på tak.
Åtgång: 1 liter till 10-15 m överläggsskarv

Lättstruken asfaltlösning som ger en fuktoch vattenavvisande yta på husgrunder och
betongytor ovan och under jord. Kan även
användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under mark. Utspädd med 10 –
20% lacknafta kan Kallasfalt även användas
som grundstrykning på uttorkad takpapp.

Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumenlösning med småsten som används för att laga
hål och gropar i asfalt. Produkten kan även
användas för att fylla ut vid brunnar och för
att jämna av tvära kanter. Asfaltlagaren kan
användas året om.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m2 beroende på underlag.

STORLEKAR
ART.NR
300-ML PATRON.................................... 10800093
1-L BURK............................................... 10800401
5-L BURK............................................... 10800405

STORLEKAR
ART.NR
1-L BURK............................................... 10900401
5-L BURK............................................... 10900405
10-L BURK............................................. 10900406

STORLEKAR
ART.NR
20-KG BURK.......................................... 11700218

