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Forår på trapperne betyder tid til tagtjek
Foråret står på spring og det er en oplagt lejlighed til at give hus og tag lidt kærlig
opmærksomhed efter de barske vintermåneder. Spørg din fagmand til råds, og dit hus vil
fremstå smukt i årevis, lyder det fra tagmalingsproducent.
Kalenderen står på forår, forårsbebuderne titter op ad jorden og dagene bliver længere. Selvom
vinteren ikke helt har sluppet sit tag endnu, så kan vi så småt fornemme foråret. Snart kan vi
begynde at gå i haven, og det er også en kærkommen lejlighed til at give huset lidt kærlig
opmærksomhed, efter vintermåneder har sat sine spor. Det gælder navnlig husets tag, som er
særligt udsat for nedbør og kulde.
Det ustadige danske klima med masser af fugt og frost sætter sine kedelige spor på ethvert
hustag. Taget har stor betydning for, hvordan dit hus fremstår. Et tag, der ikke er blevet
vedligeholdt, kan i den grad skæmme et ellers flot hus og ikke mindst sænke dets værdi.
Spørg eksperten til råds
Ifølge Jakob Matthiasen, der er Area Sales Manager hos den danske tagmaling- og
imprægneringsproducent Iso Paint, er foråret en oplagt lejlighed til at lade en professionel fagmand
kaste et kærligt blik på dit tag.
-

En tagmaler er ekspert i at vurdere et tags tilstand. Han kan hurtigt og sikkert afgøre, om
det er værd at investere i en forskønnelse af taget i form af en tagmaling, og om der
eventuelt er behov for at udføre småreparationer. Med en afrensning og en omgang
tagmaling vil dit tag holde sig smukt og stærkt i årevis – det gælder såvel for ståltage som
for tage beklædt med fibercementplader eller betonsten, siger han.

Find din fagmand
Drømmer du om et smukkere tag, er det en god ide at rådføre dig med en professionel tagmaler
helt fra starten. Dermed er du sikker på at få en vurdering af tagets tilstand samt hvilken
behandling, der vil give det bedste resultat. Er du i tvivl om, hvilket firma du skal kontakte, kan du
for eksempel kontakte Iso Paint, som kan sætte dig i kontakt med en kompetent tagmaler i netop
dit nærområde.
-

Vi rådgiver mange håndværkere og husejere om, hvordan slidte tage bedst muligt får tilført
nyt liv. Vi kan derfor nemt hjælpe dig, så du hurtigt og sikkert kan komme videre i
processen med at få den løsning, der passer til netop dit tag, siger Jakob Matthiasen.

Bedre komfort og bedre økonomi
Med tagmaling pifter du hele udtrykket på dit hus op, så det fremstår vedligeholdt og smukt.
Samtidig kan det betyde bedre komfort og bedre økonomi for dig som husejer. Det gælder for
eksempel, når man anvender tagmalingen Isonit, som har en særdeles gode egenskaber, når det
kommer til at give liv til for eksempel gamle betontagsten eller fibercementtag:
-

Isonit beskytter taget mod sol, regn og frost, og forlænger dermed tagets levetid. Med Isonit
reduceres risiko for frostsprængninger og angreb af mos, svampe og alger på taget. Det er
bedre for miljøet at behandle taget frem for at skifte det – og så er det også billigere – alt
sammen til glæde for husejeren, slutter Jakob Matthiasen.
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