
Box 69, S-433 21 Partille. 
Telefon +46 31 447310. 

info@sunco.se

www.abratex.se

Sunchem AB är en ledande producent 
av plåt- och takfärger. Ett nära 
samarbete med industrin ger företaget 
möjlighet att utveckla produkter som 
kvalitets- och miljömässigt svarar mot 
tidens krav.

ABRATEX
- enkel och hållbar behandling av plåt, stål och takytor

Specialkulörer på förfågan.
* Standarkulör endast i Flexcoat utförande.
** Standardkulör endast i Top10/40 utförande.

RA087
Mörkgrå**

RA742
Tegelröd

RA21
Svart

RA758
Mörkröd

RA030 
Grå*

RA434 
Brun

RA05 
Vit

RA975 
Ärggrön

RA035 
Skiffergrå

Standardkulörer Top 10/40 Aqua, Flexcoat, Top 86

För kompletta målningsråd kontakta din återförsäljare eller se www.abratex.se

www.abratex.se

ABRATEX

MÅLNINGSRÅD

Informationen i denna broschyr är framtagen i god tro baserad på egna tester och erfarenhet. Vid osäkerhet rekommenderas alltid prov innan fullskala utförs.
Observera att kulörerna i broschyren kan avvika från faktisk kulör.

färgsystem
För Nordiskt klimat3

 
Klints blå är en brytkulör

MÖNJA AQUA

  Vattenbaserad
  Svagt alkalisk
  Mjukgörarstopper

  Fogprimer på porösa ytor
  Motverkar rostbildning

Mönja Aqua är en kombinerad grund- och 
rostskyddsfärg som kan användas under 
Sunchems toppfärger.
Kulör grå.

 
Innehåller rostskyddspigment

0,25 / 1 / 2,5 / 10 L



Top 10 och Top 40 är två vattenburna tunnskiktsfärger, som 
egentligen är samma färg. Det som skiljer är glansen. 
Top 10 är sobert semi-matt och Top 40 är halvblank. 
Färgerna matchar därför de olika glanserna, som finns på 
dagens plåtmaterial. Färgerna har utmärkt sträckförmåga 
– upp till 8 m²/l, vilket ger en kostnadseffektiv ommålning. 
De har en hög finish, och är lämpliga för detaljer, 
hängrännor, fasader och tak. 

Top 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen 
och alkaliresistent styrenakrylat. Färgen är idealisk vid 
omålning av tak tidigare målade med Top 86.
Färgen är fysikaliskt torkande och bildar ett homogent 
skikt med gamla Top 86 skiktet vid övermålning.
Top 86 är även lämplig för ommålning av betongtakpannor 
och mineralskivor.

Flexcoat är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, 
som är uppbyggd på en speciell gummiemulsion med hög 
torrhalt. Färgen är lämplig när ett elastiskt och tätande 
barriärskydd efterfrågas, exempelvis vid läckande tak, 
eller på tak där det kan vara svårt att avlägsna gamla 
färgskikt. Flexcoat har 200 % elasticitet, vilket gör att 
färgen följer med underlagets rörelser utan att krackelera. 

1 / 2,5 / 10 L 5 / 10 L 10 L

  Tätande
  Elastisk
  Utmärkt barriärskydd
  Slagtålig
  Starkt rostskydd
  Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts
  Lättapplicerad
  Vattenburen

TOP 10/40 AQUA FLEXCOAT TOP 86

 
Målningsbar även vid låga temperaturer

 
200% elastisk och tätande

 
Perfekt finish - semi-matt och halvblank

  Hög finish
  Kostnadseffektiv
  Starkt ytskydd
  Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts
  Lättapplicerad
  Top 10 är sobert semi-matt
  Top 40 är halvblank
  Vattenburen

6-8 M2 / Liter 4 M2 / Liter 5-6 M2 / Liter

  Tixotrop
  Fysikaliskt torkande
  Lösningsmedelsburen
  Användarvänlig vid låga temperaturer
  Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts
  Binder porösa underlag
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