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SKALCEM 100
Skalcem 100 – Rødokker

Skalcem 100

Stærk, cementbaseret murmaling

Skalcem 100
Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.
Her nævnes nogle af de vigtigste
fordele ved Skalcem 100:
• Kan males direkte på puds,
vandskuring eller mursten
• Fugthærdende – påføres og hærder
på fugtige facader
• Utrolig god dækkeevne
• Let at opblande og påføre
• Diffusionsåben – sikrer at murværket
kan ånde
• Lang holdbarhed og lysægte farver
• Vejrbestandig – tåler kystnært klima
• Fremstår med en smuk, naturlig og
fløjlsmat overflade

Rækkeevne
Ca. 2-4 m² pr. kg.
Vejrforhold
Den bedste ophærdning sker ved døgntemperaturer på min. +10°C.
Underlag
Skalcem 100 binder på alle mineralske
underlag, herunder mursten, puds,
vandskuring, beton, lecablokke m.m.
Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Kalk, plastik- eller oliemaling
skal afrenses helt. Grimme belægninger
fjernes med Skalflex Alt-Rens.
Forvanding
Murværket forvandes med rent, koldt
vand, til det fremstår svagt sugende.
Forvanding er tilstrækkelig forbehandling
i mange tilfælde.

Skalcem 100 leveres i
10 kg spand og 20 kg sæk
10 kg (hvid),
DB-nr. 3859634
20 kg (leveres kun i hvid),
DB-nr. 3859592

Der skal forvandes mellem malingslagene.
Her skal der anvendes grunder
Ved grunding blandes Skalflex Beto-Binder
med rent, koldt vand i forholdet 1:3.
Stærkt sugende, uens sugende, glatte eller let afsmittende underlag skal grundes
med Skalflex Beto-Binder 1:3.
Alle indvendige underlag grundes med
Skalflex Beto-Binder 1:3.

Skalflex Beto-Binder
2 liter, DB-nr. 3859428
5 liter, DB-nr. 3859410
10 liter, DB-nr. 3859402

Hvis der anvendes Beto-Binder til grunding, skal 1 liter af blandevandet erstattes med 1 liter Skalflex Beto-Binder ved
opblanding af 10 kg Skalcem 100.

Skalcem 100 farver
Skalcem 100 – Mellemgul

Skalcem 100 fremstår med en tidløs,
naturlig og fløjlsmat overflade, og vil
derfor være velegnet til næsten alle
bygningstyper – rustikke såvel som helt
moderne – privatboliger såvel som industri
og landbrug.
Farvepaletten består af smukke og afbalancerede farver, som vil harmonere med langt
de fleste omgivelser og landskaber.

Skalcem 100 – Sand

Skalcem 100 – Hvid

Gode råd
Når der er behov for at anvende flere
spande maling til samme facade, anbefales
det at anskaffe maling med samme produktionsnummer, så eventuelle nuanceforskelle i farven undgås – se label på spand.

Overfladen kan overmales, når første lag
er tørt, dog tidligst efter 1 døgn.

Bemærk at uens fugtindhold i underlaget
kan medføre farveforskelle.

Beskyt nymalet overflade mod vejrliget de
første døgn efter påføring.

Brug altid rent, koldt vand til forvanding
og til opblanding, og benyt altid samme
vandmængde i hver opblanding for at
undgå nuanceforskelle.

For at sikre ens vandmængde
i hver opblanding, bores et hul
ud for ønsket vandmængde
på den gule spand.

Undgå at arbejde i direkte sollys, da malingen
vil tørre for hurtigt med risiko for skjolder.

Vejledning

1. Opblanding
Hæld 5-6 liter rent, koldt vand pr. 10 kg
Skalcem 100 i blandespanden. Ved farver
opblandes farvepulveret først i vandet
for at fordele farvepigmentet. Brug ens
vandmængde til hver opblanding.

2. Opblanding
Omrøring sker med elektrisk blander.
Bland til malingen er glat og homogen.
Malingen skal anvendes indenfor
2 timer.

3. Forvanding
Overfladen forvandes ved overbrusning
eller med malerrulle. Stærkt sugende,
uens sugende, glatte samt let afsmittende overflader grundes med Skalflex
Beto-Binder.
Vent nogle minutter inden påføring af
Skalcem 100.

4. Påføring
Start med at male hjørner og kanter med
pensel, og påfør derefter Skalcem 100
med langluvet, syntetisk malerrulle eller
pensel på de plane flader. Malingen
påføres i et jævnt og dækkende lag.
Efter ca. 24 timer kan andet lag maling
påføres. Husk at forvande igen.

Toningsforslag
Rødokker
100% grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

Skagengul
100% grundfarve

Terracotta
100% grundfarve

Sand
100% grundfarve

Grå
100% grundfarve

Mellemgul
100% grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

Creme
100% grundfarve

Sølvgrå
100% grundfarve

Hvid
100% grundfarve

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

Tonbare farver
Otte af de ni grundfarver kan tones lysere.
Her er vist eksempler til inspiration.
Ved toning benyttes altid Skalcem 100 Hvid som base.
Det er ikke muligt at tone Skalcem 100 til mørkere nuancer.

Farvegengivelse
De viste farver er kun
vejledende.
Fotografiske, digitale og
reelle farver er vanskelige
at gengive 100% på tryk.
Glans, struktur, lys, forskellige farvesystemer m.m.
bevirker, at farver på tryk
fremstår anderledes end
malede farver.
Se farvekort hos vore forhandlere og/eller bestil op
til 3 gratis prøver på grundfarverne hos Skalflex A/S.

Vær sikker i dit farvevalg
Bestil gratis farveprøver
Skalcem 100 leveres i 9 grundfarver.
Grundfarverne kan tones lysere efter ønske.

Farveprøverne oprøres i vand og rækker
til ca. 0,1 m2.

Hvis der er tvivl om farvevalget, tilbyder
Skalflex at sende op til 3 gratis prøver på
grundfarverne.

Bestil farveprøverne via www.skalflex.dk
eller ring på 86 61 22 99.

Farver bør altid betragtes i de rigtige omgivelser, og det er vigtigt at vælge en farve,
der matcher byggestilen, omgivelserne og
ikke mindst din personlige stil.

Bemærk: Der kan kun bestilles farveprøver
på de rene grundfarver.

Påfør ikke farveprøven direkte på facaden, da
dette kan give forskelle i struktur og/eller
farve på den færdige facade.
Påfør farveprøven på en testplade eller
lignende, og stil den op ad facaden.
Flyt prøven rundt, så farven kan betragtes
på både sol- og skyggesiden af huset.
Husk også at betragte farven på forskellige
tider af døgnet samt i både solrigt og
overskyet vejr.
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