
BITUMENBASERADE  
UNDERHÅLLSPRODUKTER

Läs mer om Protegos produkter på www.innovexa.se/protego

ASFALTS- OCH TÄTMASSOR

För tätning, klistring, reparation och underhåll.

Använd lacknafta för att ta bort eventuella  
fläckar och för rengöring av redskap.

TÄTKLISTER
Tätning av fogar och genomföringar för papp-, plåt-, tegel- m.fl. 
tak samt reparation av metall-, trä-, tegel-, betong-, hård PVC-, 
takpapp m.fl. ytor.Klistring av fogar på takpapp och bitumentak-
plattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke 
flytande egenskaper vid höga temperaturer.

ARBETSTEMPERATUR  
+ 5° – + 50° C.

TORKTID  
Dammtorr vid + 20° C 5 timmar. 
Härdningstid 1–14 dygn beroende på 
skikttjocklek.

FÖRVARING 
På torrt ställe i skydd mot  
sol och värme. Förvaras  
i rumstemperatur minst  
1 dygn före användning.

ÅTGÅNG 
0,5 – 1,0 l/m2 .

KALLASFALT
Isolering av grundmurar, källare, behållare m.m. mot fukt.

ARBETSTEMPERATUR  
+ 5° – + 25° C.

TORKTID  
Vid + 20° C 3-4 timmar.
Beroende på appliceringstjocklek. 
I kalla och fuktiga förhållanden 
kan torktiden flerdubblas.

FÖRVARING 
På torr plats i skydd mot sol 
och värme.

ÅTGÅNG 
0,6 – 1,0 l/m2.

TÄCKMASSA
Ytbeläggning av papp- och plåttak, korrugerade  
bitumentakplattor samt för fästande av singel.

ARBETSTEMPERATUR  
+ 5° – + 25° C.

TORKTID  
Vid + 20° C 3-4 timmar.

FÖRVARING 
På torrt ställe i skydd mot  
sol och värme. Förvaras  
i rumstemperatur minst  
1 dygn före användning.

ÅTGÅNG 
Papptak 0,5 – 0,7 l/m2.
Papptak 0,4 – 0,6 l/m2.

PRIMER
Förbehandling av betong-, metall- takpapp-, m.fl. ytor före 
bestrykning med varmasfalt, Protego Kallasfalt, eller utbredning 
av Protego Täckmassa.

ARBETSTEMPERATUR  
+ 5° – + 25° C.

TORKTID  
Vid + 20° C 2-3 timmar.
beroendepå appliceringstjocklek.
I kalla och fuktiga förhållanden kan 
torktiden flerdubblas.

FÖRVARING 
På torr plats i skydd mot  
sol och värme.

ÅTGÅNG 
0,2 – 0,4 l/m2.

Art nr: Benämning:

4925001 Tätklister 0,3 L

4925002 Tätklister 1 L

4925003 Tätklister 3 L

4925004 Tätklister 10 L

4925005 Täckmassa 3 L

4925006 Täckmassa 10 L

4925007 Kallasfalt 3 L

4925008 Kallasfalt 10 L

4925009 Primer 3 L


