
Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Facade-Imprægnering er en vandafvisende beskyttelse til 
mineralske underlag – klar til brug. 

Skalflex Facade-Imprægnering gør muroverfladen vandafvisende, 
og beskytter effektivt facaden mod vandindtrængning.

Produktet er virksomt efter tørring.

Produktet er vandbaseret og kan overmales.

Skalflex Facade-Imprægnering er svag gul i flydende tilstand, men 
tørrer farveløst op.

Diffusionsåben, tillader murværket at ånde.

Anvendelse
Velegnet til udendørs muroverflader som facader, sålbænke, sokler 
og andre mineralske underlag, som er udsat for slagregn og andre 
vandpåvirkninger. 

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rent, tørt og strukturelt sundt inden impræg-
nering. Revner og huller i fuger og puds udbedres før behandling. 
Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Påføring
Skalflex Facade-Imprægnering omrystes før brug og påføres med 
malerrulle, pensel, kost eller sprøjte. Ved brug af sprøjte anbefales 
det at anvende alm. havesprøjte. Påføres nedefra og op. Det bedste 
resultat opnås ved at påføre produktet på tørt underlag.

VIGTIGT: Undgå spild og stænk på emner, der ikke skal behandles. 
Skulle det ske, kan områderne med forsigtighed rengøres med 
Skalflex Special-Rens Stærk.  
Må ikke påføres i direkte sollys eller hvis der forventes nattefrost. 
Påføres i døgntemperaturer fra +8°C til +25°C.

Vedligehold
Der genbehandles efter behov.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

»Vandperle-effekt« på imprægneret overflade

Skalflex Facade-Imprægnering
Vandafvisende beskyttelse til mineralske underlag udendørs
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Skalflex Facade-Imprægnering

Teknisk data
Opblanding: Ingen. Produktet anvendes ufortyndet og er klar til brug
Rækkeevne: 8-10 m2/l afhængig af underlagets sugeevne
Døgntemperatur: +8°C til +25°C
Farve: Svag gul i flydende tilstand
   Farveløs i tør tilstand
Overmalbar: Efter tørring
Vanddampdiffusion: ZH2O-værdi: 0
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesmuligheder

Arbejdsvejledning

DB-nr.
2 liter: 5980579
5 liter: 5619322

10 liter: 5619464

Imprægnering af facade Imprægnering af læmureImprægnering af
sokler og sålbænke

Imprægnering af skorstene

Huller og revner i puds og fuger 
udbedres. Underlaget rengøres  
med Skalflex Alt-Rens.

Skalflex Facade-Imprægnering 
påføres nedefra og op.

Skalflex Imprægnering er virksom 
efter tørring, og tillader samtidig 
fugt indefra at passere ud.
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