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För lång tid sedan kan ditt tak ha haft en annan färg? 
Vårt väder, som skiftar mellan regn, sol, snö och mer 
regn, kommer att göra tak, fasader, marksten bleka 
och mycket smutsiga. Trädens pollen och skorsten-
ens föroreningar sätter också sina spår på taken 
och missfärgar dem. Med ett årligt underhåll med 

NowoClean rengöringsmedel kan du förhindra detta 
och hålla ytan ren och fin samt säkerställa en längre 
hållbarhet.
Nymålade tak ska underhållas på samma sätt varje 
år.

VAR DITT TAK RÖTT  
EN GÅNG I TIDEN?  



Du kan förvänta dig att Nowoclean fungerar 
inom några få dagar och du kan se skillnad, men 
regn, snö och vind måste “tvätta” taket rent i 6-8 
månader 

Vill du att det ska ske snabbare kan du välja att 
rengöra taket mekaniskt med speciellt utvecklade 
rengöringsverktyg som din lokala sspecialist an-
vänder för att få det utfört..

NowoClean kan användas på alla ytor av t.ex. 
fibercement, betong, trä, glas, plast mm. Alltså 
nästan allt på och runt ditt hus.

Vi rekommenderar att du underhåller taket med 
en Neutralon algbehandling minst vartannat år för 
ett hållbart och rent tak.

SNABBT OCH EFFEKTIVT

• Effektiv rengöring
• Förhindrar nedbrytning
• Fungerar inom några få dagar
• Billigt underhåll
• Bra resultat

FÖRE EFTER
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HELA DITT HUS KAN SKYDDAS ! 
Ditt tak och din fasad vill du säkert ha ren och fin, och 
det gäller väl även din marksten? Det är vackert när 
fastigheten är väl underhållen och till det har vi de rätta 
produkterna såsom färg, rengörings- och impregner-
ingsmedel. 
Se möjligheterna på vår hemsida www.nowocoat.dk 
för att få kontakt med din lokala takspecialist som kan 
hjälpa dig med att utföra det förebyggande arbetet för 
ett vackert hus.

DIN LOKALA SPECIALIST:OM NOWOCOAT
Nowocoat är en Dansk färg- och lackproducent med röt-
ter från 1861. Vi vågar påstå att vi är nördar när det gäller 
målning av tak och byggnadens övriga ytor. Vårat fokus 
ligger i att finna innovativa och funktionella lösningar för 
alla typer av tak från Norr till söder. Därmed får du det 
bästa och mest hållbara tak över huvudet nu och i fram-
tiden. Självklart har vi även utvecklat produkter för skydda 
fasader och marksten. Kanske är det därför som vi är en av 
Europas ledande takfärgsproducenter.


