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VAR TAKET DITT RØDT EN GANG?
En gang i tidenes morgen hadde kanskje taket ditt
en annen farge? Været vårt, som skifter mellom
regn, sol, snø og mer regn, forårsaker at tak, fasader
og heller brytes ned og blir svært skitne. Pollen fra
trær og forurensning fra skorsteinspiper setter også
sine spor på takene og misfarger dem. Med årlig

vedlikehold med NowoClean rengjøringsmiddel kan
du forebygge dette og holde overflaten ren og pen,
og sikre lengre holdbarhet.
Nymalte tak bør vedlikeholdes på samme måte
hvert år.

RASKT OG EFFEKTIVT
Du kan forvente at NowoClean virker i løpet av
noen få dager, og du kan se en forskjell, men det
skal regn, snø og vind til for å «feie» taket rent over
6–8 måneder.
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Effektiv rens
Hemmer nedbryting
Virker etter få dager
Billig vedlikehold
Flott resultat

Hvis det skal gå fortere, kan du velge å få renset
taket mekanisk med spesielt utviklet renseutstyr
som lokale fagfolk kan utføre.
NowoClean kan brukes på alle overflater av f.eks.
fibersement, betong, tre, glass, plast m.m., altså
nesten alt på og omkring huset ditt.
Vi anbefaler å holde taket ved like med en Neutralon algebehandling minst annethvert år for et
holdbart og rent tak.
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DINE LOKALE FAGFOLK:

Nowocoat er en dansk coatingfabrikk med røtter helt
tilbake til 1861. Vi innrømmer gjerne at vi er nerder når
det gjelder coating av tak og andre overflater på huset.
Bare én ting står i hodet på oss: Innovative og funksjonelle
løsninger tilpasset alle typer tak, helt fra det våte nord til
det varme sør. Dermed får du det beste, mest holdbare
taket over hodet nå og inn i fremtiden. Vi har selvfølgelig
også utviklet beskyttelse til fasader og heller. Kanskje det
er derfor vi i dag er Europas ledende produsent av takcoating.

HELE HUSET DITT KAN BESKYTTES!
Taket og fasaden bør helst være rene og pene, og det
gjelder vel også hellene dine? Det er flott når huset
ser velholdt ut, og dette har vi også produktene til. Det
gjøres med de rette rengjøringsmidler, coatinger og
impregneringer.
Se mulighetene på nettstedet vårt, www.nowocoat.dk,
og få dine lokale takfagfolk til å komme og utføre det
forebyggende arbeidet for å ha et flott hus.
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