Mellemgul

Skalcem 100

Holdbar, cementbaseret murmaling

Skalcem 100
Skalcem 100 er en cementbaseret murmaling til
mineralske underlag ude og inde.

Rækkeevne
2-4 m² pr. kg opblandet maling.

Skalcem 100 er en meget slidstærk og vejrbestandig maling, som tåler kystnært klima.

Underlag
Skalcem 100 hæfter på alle mineralske underlag,
herunder mursten, cementpuds, vandskuring,
beton, porebeton, letklinker m.m.

Malingen er meget diffusionsåben.
Skalcem 100 fremstår med den naturlige, kalkmatte overflade, som vi godt kan lide på en facade.
Derfor er malingen velegnet til alle bygningstyper;
rustikke og moderne, privatboliger, industri og
landbrug.
Den fugthærdende maling er desuden velegnet på
bl.a. fugtige kældervægge.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.
Kalk, plastik- eller oliemaling skal fjernes helt.
Underlaget forvandes grundigt med rent, koldt
vand, til det fremstår ensartet vandmættet og
svagt sugende.
Forvanding er tilstrækkelig forbehandling i mange
tilfælde.

Skalcem 100
20 kg Hvid, DB-nr. 3859592
10 kg Hvid, DB-nr. 3859634
10 kg Grå, DB-nr. 8523003
10 kg Terracotta, DB-nr. 4380929
10 kg Sand, DB-nr. 5622218
10 kg Mellemgul, DB-nr. 8347932
10 kg Sølvgrå, DB-nr. 3859659
10 kg Rødokker, DB-nr. 5622217
10 kg Skagengul, DB-nr. 3859642
10 kg Creme, DB-nr. 4170874

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

Der skal forvandes mellem malingslagene.
Grundes med Skalflex Beto-Binder:
Stærkt sugende, uens sugende, glatte eller let
afsmittende underlag grundes med Skalflex BetoBinder opblandet med rent, koldt vand i forholdet
1:3 (grunder/vand).
Hvis der grundes med Skalflex Beto-Binder, skal
1 liter af blandevandet erstattes med 1 liter ufortyndet Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem 100.
Vent nogle minutter med at male til grunderen er
overfladetør.
Påføring
Der males i tørvejr. Malingen påføres i et jævnt og
dækkende lag med pensel eller langluvet, syntetisk
malerrulle. Væggen kan genmales efter ca. 24 timer.
Der må ikke males med Skalcem 100 ved døgntemperaturer under +5°C.

Vejledning

1. Opblanding
Hæld 5-6 liter rent, koldt vand pr. 10 kg Skalcem 100
i en blandespand og tilsæt derefter Skalcem 100
malingspulveret. Afmål ens vandmængde til hver
opblanding.

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

3. Klargøring af underlag
Underlaget forvandes grundigt. 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 hele flader.
Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag. Efter
ca. 24 timer kan et nyt lag maling påføres. Husk at
forvande mellem malingslagene. Værktøj og redskaber rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Stærkt sugende, uens sugende, glatte samt let
afsmittende underlag grundes i stedet med
Skalflex Beto-Binder 1:3 (grunder/vand).
Læs mere under ’Klargøring af underlag’.

Toningsforslag
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
på tryk. Se farvekort med grundfarverne hos dit
byggemarked eller bestil op til 3 gratis prøver på
grundfarverne på www.skalflex.dk

Rødokker

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

Skagengul

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

Terracotta

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

Sand

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

Grå

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

10 kg hvid
+ 200 g grundfarve

Mellemgul

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

Creme

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

Sølvgrå

50% grundfarve
+ 50% hvid

10 kg hvid
+ 600 g grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

100% grundfarve

Hvid

100% grundfarve

Gode råd
Creme

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 påsat label på emballagen.
Bemærk at uens fugtindhold i underlaget kan
medføre farveforskelle.

Hvid

Brug altid rent, koldt vand til forvanding og til
opblanding, og benyt altid samme vandmængde
i hver opblanding for at undgå nuanceforskelle.
Overfladen kan overmales, når første lag er tørt,
dog tidligst efter 1 døgn.
Undgå at arbejde i direkte sollys, da malingen vil
tørre for hurtigt med risiko for skjolder.
Beskyt nymalet overflade mod vejrliget de første
døgn efter påføring.

10 kg Hvid tilsat 200 gr Skagengul

Den bedste ophærdning af malingen sker ved
døgntemperaturer over +10°C.

Beregn dit forbrug
Når du kender det samlede antal m2 er det nemt
og hurtigt at beregne hvor meget maling, der skal
anvendes. Brug beregneren på www.skalflex.dk

Bestil gratis farveprøver
Det er vigtigt at vælge den rigtige farve, for det
betyder meget for glæden ved husets udseende.
Det er også vigtigt, at farven matcher husets
arkitektur og det omkringliggende kvarter.

Hvid

Farver og glans er vanskelige at gengive på tryk, og
bør derfor altid betragtes i de rigtige omgivelser.
Det er derfor Skalflex tilbyder at sende op til tre
gratis prøver på grundfarverne.
Bestil farveprøverne nemt og hurtigt på
www.skalflex.dk eller ring på 86 61 22 99.
Bemærk: Der kan kun bestilles farveprøver på
de rene grundfarver.
Sådan gør du
Farveprøverne udrøres i vand som angivet på
posen. Hver farveprøve rækker til ca. 0,1 m2.
Påfør farveprøven på en testplade eller lignende og
ikke direkte på facaden, da dette kan give forskelle
i struktur og/eller farve på den færdigmalede mur.
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Stil farveprøverne op ad facaden, og betragt dem
i både sol og skygge samt på forskellige tider af
døgnet alt efter som dagslyset skifter.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk

