
Ingen bygningsdel er så udsat for vejrligets indfl ydelse som taget. 
Derfor vil Eternit B6 og B7 bølgepladernes overfl adefarve med 
tiden miste sin oprindelige farveglans. Eternit materialet i sig selv 
kræver ikke vedligeholdelse af farven for at være funktionsdueligt, 
men af æstetiske grunde kan det være ønskeligt at give den oprin
delige farve en opfriskning. Det er vigtigt, at arbejdet udføres rigtigt 
med den originale specialfremstillede Eternit Maling. Eternit Maling 
er fremstillet specielt til opfriskning og vedligeholdelse af Eternit 
tagplader, der fra fabrik er overfl adebehandlet.

Opfriskning af Eternit® B6 og B7
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Materiale

Eternit Maling er en diffusionsåben 

vandfortyndbar, halvblank akrylmaling, 

som er alkalifast, vejrbestandig og lys

ægte. Eternit Grunder er farveløs – og

spe cialfremstillet på basis af alkalifast 

polyvinylacetat.

Farver

Farverne er nøje afstemt med de 

oprindelige. Bliv ved den oprindelige 

farve. Ved farveskift må der påregnes 

tilbage vendende vedligeholdelse, da 

selv små afskalninger vil blotlægge den 

oprindelige farve. Det anbefales ikke 

at male ubehandlede bølgeplader.

Levering

Eternit Maling fås i 2½, 5, 10 og 20 

liter plastspande med tæt sluttende 

låg, der er let at åbne og lukke. Eternit 

Grunder fås i 5 liter emballage.

Opbevaring

Eternit Maling og Eternit Grunder skal 

opbevares frostfrit og under tætslut

tende låg. Følg i øvrigt an visningerne 

der er pårykt emballagens etiket.

Produkt

De trykte farvegengivelser kan afvige 

fra produkternes originale farver.
Teglrød

Mokka

Rødbrun

Sortblå

Antracit

Grå



www.cembrit.dk

Forbehandling

For at opnå et godt resultat af male

arbejdet, er det meget vigtigt, at forbe

handlingen udføres omhyggeligt. Støv, 

snavs, alger, mos, kalkudfældninger og 

løstsiddende maling skal fjernes. Kalkud

fældninger fjernes ved afvaskning med 

vand og stiv børste eller svamp – men 

absolut ikke stålbørste. Svag syreopløsning, 

(10% eddikesyre) og efterfølgende grundig 

afvaskning med vand gør arbejdet lettere. 

Mos og alger skal afbørstes grundigt. 

Dernæst behandles taget med et af de i 

handelen værende midler mod grønne 

belægninger. Til slut efterskylles tagfladen 

og tagrenden grundigt med vand. Løs ma

ling m.v. kan måske ikke altid klares med 

stiv børste. I så fald anbefales mekanisk 

rensning med slibefilt eller med nylonkar

borundumsvamp.

Grunding

Hvor der er foretaget småreparationer 

eller meget grundig afrensning, som 

efterlader uensartet sugende bund, vil 

grunding give god bund for det afslut

tende malearbejde. For at sikre, at den 

nye overfladebehandling får god vedhæft

ning, skal grunderen trænge ind i Eternit 

materialet. Den må således ikke efterlade 

film på overfladen, hvilket f.eks. vil ske, 

hvis grunderen påføres, hvor den oprin

delige maling er intakt. Hvor der efter 

forbehandling af tagfladen stadig er maling 

tilbage på bølgepladerne undlades at bruge 

grunder. I stedet anbefales at grunde med 

en fortyndet maling – ved tilsætning af ca. 

10% vand. Afhængig af bundens sugeevne 

rækker 1 liter Eternit Grunder til ca. 810 

m2. På større flader er det nemmest og 

hurtigst med sprøjtepistol, men ellers er 

påføring med pensel udmærket. Eternit 

Grunder, der trænger helt ind i bunden, er 

overfladetør på 1 time ved +20º C og kan 

overmales efter 34 timer.

Slutbehandling

Efter endt rengøring og evt. grunding af 

tagpladerne, påføres Eternit Maling med 

enten blød, fyldig pensel eller med sprøj

tepistol. Eternit Malingen er en miljøvenlig 

og vandfortyndbar maling. Med akryl som 

bindemiddel opnås sammen med tilsæt

ningsmidlerne en elastisk, lysægte, vind og 

vejrbestandig opfriskning af overfladen, 

hvor et godt dækkende resultat som regel 

opnås ved een gangs påføring.Eternit 

Maling har, afhængig af bundens beskaf

fenhed, rækkeevne på 58 m2 pr. liter, og er 

dermed meget økonomisk i brug. Eternit 

Maling kan anvendes ved temperaturer 

ned til +10º C.  Tørretid: Ca. ½ time ved 

+20º C. Hvis det skønnes påkrævet at 

male to gange må dette tidligst udføres 

efter 6 timers tørretid. Mal aldrig i direkte 

sol og på vådt underlag. Malingen anvendes 

normalt ufortyndet. Såfremt det af hensyn 

til bearbejdelighed er nødvendigt sker 

fortynding med vand.
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Værktøj anvendt i forbindelse med 

Eternit Grunder skal rengøres i 

sprit og vaskes med sæbe og vand.  

Værktøj anvendt i forbindelse med 

Eternit Maling skal renses med sæbe 

og skylles i vand.

Service

Cembrit udgiver løbende et fyldestgøren

de informationsmateriale, der fortæller om 

produkternes egenskaber og anvendelse. 

Materialet kan rekvireres ved henvendelse 

til Cembrit.

Forhandling

Eternit Grunder og Eternit Maling for

handles over hele landet af trælast og 

byggematerialeforretninger, som også  

giver råd og vejledning om produktets 

anvendelse.

Højtryksrensning
Højtryksrensning af asbestholdige Eternit 

produkter er omfattet af Arbejdstilsynets 

forbud, og må kun gennemføres efter 

ganske bestemte retningslinier. Nærmere 

oplysninger herom kan fås ved henven

delse til Arbejdstilsynet eller på  

www.at.dk/sw14293.asp. 

Med hensyn til sikkerhedsforhold 

i forbindelse med arbejde på tage, 

henvises til AT-vejledning A.2.1. Ned-

styrtnings- og gennemstyrtningsfare 

på bygge- og anlægsplader mv.

Rengøring af værktøj


