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INTERIØR-STRUKTUR
OG VANDSKURING
til indendørs brug

Skalflex Interiør-Struktur
Skalflex Interiør-Struktur er en indendørs akryl-/silikatbaseret strukturmaling, som kan anvendes direkte på
en lang række overflader. Malingen fremstår med en
kalkmat og robust overflade, som samtidig er meget
diffusionsåben.

Skalflex Interiør-Struktur leveres i 3 udgaver: Fin, Grov og
Sand. Kun fantasien sætter grænser for den struktur, der
kan opnås.

Strukturen bestemmes dels af konsistens, værktøjsvalg
og påføringsmetode. Fortyndet Interiør-struktur giver en
blødere overflade, og forskellige værktøjer giver forskellige overflader.

Skalflex Interiør-Struktur FIN påført med pensel.

Skalflex Interiør-Struktur bearbejdet med hænderne.
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Skalflex Interiør-Struktur GROV påført med strukturrulle.

Skalflex Vandskuring Indendørs
Skalflex Vandskuring Indendørs er en akryl-/silikatbaseret
strygepuds/tykfilmsmaling med stor vedhæftningsevne,
som kan anvendes direkte på en lang række indvendige
overflader. Produktet fremstår med en fløjsmat og stærk
overflade, der ligner vandskuring.
Skalflex Vandskuring Indendørs kan fortyndes med vand
efter behov, afhængig af hvilken overflade, der ønskes.
Der kan laves en kornet overflade som en vandskuret
væg, eller der kan laves en berapning med kraftige
kostestrøg. Produktet kan overmales med almindelig
vægmaling, hvis der ønskes en anden farve.

Skalflex Vandskuring Indendørs.

Skalflex Interiør-struktur

Skalflex Indendørs Vandskuring

Glans:
Varianter:
Rækkeevne:
Tørretid:
Fortynding:
Døgntemperatur:
Rengøring:
Farve:
Opbevaring:

Glans:
Rækkeevne:
Tørretid:
Fortynding:
Døgntemperatur:
Rengøring:
Farve:
Opbevaring:

Ca. 2 – helmat
Fin, Grov, Sand
0,5-2,0 m2 pr. kg
6-8 timer ved 20°C
Vand
Min. +8°C
Vand
Hvid (Fin og Grov), Råhvid (Sand)
Tørt og frostfrit i lukket emballage

DB-nr.:
Sand: 5 kg: 5682939, 15 kg: 5682940
Grov: 5 kg: 3859212, 15 kg: 3859196
Fin: 5 kg: 3859162, 15 kg: 3859139

Ca. 2 – helmat
1-2 m2 pr. kg
6-8 timer ved 20°C
Vand
Min. +8°C
Vand
Hvid
Tørt og frostfrit i lukket emballage

DB-nr.:
5 kg: 5095248
15 kg: 5095247
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Grunding og påføring
Underlag / grunding

Påføring af Interiør-struktur

Skalflex Interiør-Struktur og Skalflex Vandskuring Indendørs kan anvendes på en lang række rengjorte underlag.

Skalflex Interiør-Struktur kan påføres med spartel, men
den letteste måde er ofte at dyppe strukturrullen direkte
i spanden.

Uden grunder:
Kan anvendes direkte på mursten, beton, glasvæv og
letklinker. Kan desuden anvendes direkte på savsmuldstapet, som tidligere har været plastikmalet. På almindeligt tapet må der tilrådes forsigtighed. Prøv evt. et
mindre stykke og se, om tapeten løsner sig. Sker dette,
må tapeten fjernes.
Hessian kræver 2 behandlinger med Interiør-struktur for
at undgå svindhuller. Tag først en spartel og lav en jævn
overflade med produktet. Lad det tørre, og påfør derefter
produktet med kost eller rulle. Start ligeledes forsigtigt
som med almindelig tapet og kontroller om hessianen
løsner sig.
Grundes med Skalflex Multigrunder:
Alle sugende underlag som puds, porebeton, Yton,
Siporex-elementer, cementspånplader og gipsplader bør
grundes. Dette sikrer en langsommere udtørring, så der
bliver mere tid til påføring og bearbejdning af produktet.
Skalflex Multigrunder
skal påføres ufortyndet.

Tag alt det maling, der kan hænge på rullen med op på
væggen og fordel jævnt i en bane på 50-100 cm fra loft
til gulv.
Afslut behandlingen med rullen, arbejd altid i samme
retning. Alternativt kan en pensel anvendes til at lave en
flot struktur.
Skalflex Interiør-Struktur kan fortyndes med vand efter
behov, afhængig af den ønskede struktur. Fortyndet
Skalflex Interiør-Struktur giver en blødere overflade.
Skalflex Vandskuring Indendørs skal omrøres grundigt før
brug. Produktet kan fortyndes med vand, hvis der ønskes
en glat vandskuring uden dybe penselstrøg.

Påføring af
Vandskuring Indendørs
Skalflex Vandskuring Indendørs skal omrøres grundigt før
brug. Der kan fortyndes med vand, hvis der ønskes en
glat vandskuring uden dybe penselstrøg.
Den glatte vandskuring opnås bedst med en bred pensel/
kalkkost og arbejdet udføres med krydskostning.

DB-nr.:
2 liter: 5241596
5 liter: 5241605
10 liter: 5241604

Berappet overflade opnås ved brug af grovfibret pensel.

Grundes med egnet spærregrunder:
For at undgå udblomstring af brune skjolder i overfladen bør spånplader grundes med en terpentinbaseret
alkydmaling. Det samme bør murværk, som tidligere
har været malet med limfarve eller andre vandopløselige
produkter.

Skalflex Vandskuring Indendørs kan påføres med strukturrulle og glattes efter med pensel, eller den kan påføres
direkte med pensel.
Det er vigtigt, at der arbejdes »vådt i vådt«. Det vil sige,
at man skal færdiggøre en væg i én arbejsgang for at
undgå risiko for synlige overgange.
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