
Siloxanemaling, 007 Skagengul

Siloxanemaling
Akryl-/silikonebaseret, vandafvisende maling



Skalflex Siloxanemaling
Skalflex Siloxanemaling er en akryl/silikonebaseret facademaling med stor elasti-
citet og enorm vedhæftningsevne. 

Malingen har en stor vandafvisende effekt samtidig med at den har bevaret en 
stor diffusionsåbenhed.

Skalflex Siloxanemaling har en fantastisk dækkeevne, og skjuler små krakelerin-
ger i overfladen.

Kan anvendes på mineralske under lag og ovenpå fastsiddende plastmaling samt 
olieemulsionsmalinger.

Leveres i Hvid og 107 specialfarver og er desuden tonbar til de fleste NCS- og 
RAL-farver. Se farvekort hos forhandler eller bestil farveprøve på www.skalflex.dk.

Malingen fremstår med en naturlig, kalkmat overflade (glans 2).

Til udendørs og indendørs brug

Forberedelse
Underlaget skal være fast og strukturelt sundt, fri for støv og løstsiddende ma-
ling/partikler, alger, snavs og anden forurening, der kan hindre vedhæftning. 

Kalkbestrygning skal fjernes helt.

Indendørs overflader rengøres med Skalflex Grund- og Malerrens. 

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for saltudfældninger, og i 
øvrigt opfylde kravene i DS 414/Euro code 6, inden behandling. 

Sørg for tilstrækkelig afdækning forud for både grunding og maling.
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Skalflex Siloxanemaling, 007 Skagengul

Teknisk data
Siloxanemaling
Rækkeevne:  6-8 m2 pr. liter
Tørretid:  6-8 timer ved 20°C
Vedhæftning:  3.00 MPa
Glans: 2 (helmat)
Vanddampdiffusion:  Z-H2O-værdi: 1,67
Evt. fortynding:  Vand
Rengøring: Vand
Mal-kode:  00-1 (1993)
Døgntemperatur:  Min. +8°C
Grunder:  Skalflex Multigrunder
Opbevaring:  Tørt og frostfrit



Siloxane-
maling

Grunding
Det rengjorte underlag grundes med Skalflex Multigrunder. Grunderen anvendes 
normalt ufortyndet, men kan fortyndes med max. 20% vand. Skalflex Multigrunde 
omrystes før brug og påføres med rulle eller pensel til underlaget er mættet, dog 
uden at der dannes film. Der kan males, når grunderlaget er tørt.

Ikke-sugende underlag skal ikke grundes.

Påføring
Skalflex Siloxanemaling omrøres grundigt inden påføring. Malingen leveres fær-
digblandet og må ikke fortyndes med vand eller andre produkter.
Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag med rulle, pensel eller sprøjte.

Malingen er overfladetør efter 6-8 timer ved +20°C, og kan overmales efter ca. 
12 timer.

Forbehold
Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle 
nuanceforskelle (se emballage).

Der må kun males med Skalflex Siloxanemaling ved døgntemperaturer over +8°C. 

Ved risiko for lave nattetemperaturer eller regn, holdes facaden afdækket 
3-5 døgn efter udførelse. 

Må ikke påføres i direkte sollys.  

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Skal værktøjet bruges igen 
inden for få dage, kan det pakkes ind i lufttæt emballage uden forudgående 
rengøring.

Forbrug
Rækkeevnen er 6-8 m2 pr. liter Skalflex Siloxanemaling.

Skalflex Multigrunder rækker til 6-10 m² pr. liter afhængig af underlagets sugeevne.
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Skalflex Siloxanemaling, 001 Hvid

Teknisk data
Multigrunder
Rækkeevne: 6-10 m² pr. liter afhængig 
 af underlagets sugeevne.
Tørretid:  Ca. 1 time ved 20°C, max. 
 60% RF. Kan genbehandles 
 efter ca. 6 timer
Døgntemp.:  8°C til 25°C, max. 85% RF
Påføring:  Pensel eller rulle
Rengøring:  Vand
Opbevaring:  Tørt og frostfrit
Mal-kode:  00-1 (1993)



Opfriskning/vedligehold
For at bevare en smuk facade fri for snavs m.m. bør facaden rengøres for snavs, alger 
m.m. 1-2 gange årligt.

Ønskes farveskift på facaden eller trænger farven efter en årrække til at blive opfri-
sket, bør dette ske med Skalflex Siloxanemaling.

Bestil gratis farveprøver
Hvis der er tvivl om farvevalget, tilbyder Skalflex at sende op til 3 gratis farveprøver. 
Farver bør altid betragtes i de rigtige omgivelser, og det er vigtigt at vælge en farve, 
der matcher byggestilen, omgivelserne og ikke mindst ejernes personlige stil. 

Påfør ikke farveprøven direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og/
eller farve på den færdige facade.

Påfør farveprøven på en pudset testplade, en mursten 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. 

Hver farveprøve rækker til ca. 0,1 m2.
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