
Grunder og iblandingsprodukt til Skalflex Facade-Silikatmaling

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Silikatgrunder anvendes til grunding af mineralske underlag 
samt til iblanding i Skalflex Facade-Silikatmaling.

Skalflex Silikatgrunder er baseret på dobbelt vandglaskoncentrat, der 
går i kemisk forbindelse med ethvert mineralsk underlag. Dette sikrer 
uovertruffen vedhæftning og vejrbestandighed.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være tørt, fri for mursalte, kalkrester og andet løst-
siddende materiale inden påføring.

Bemærk
Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder ætser 
glas, keramiske klinker, metal m.m. Sørg derfor for tilstrækkelig 
afdækning, inden arbejdet påbegyndes.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Opblanding
Ved stærkt sugende underlag som gasbeton, kalkholdig puds og 
vandskuring:

Forbehandling: 
Silikatgrunder og vand blandes i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Grunding: 
Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

Topstrøg: 
Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.

Ved farveskift og nymaling på mindre sugende underlag som beton, 
cementpuds- og vandskuring:

Grunding: 
Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

Topstrøg: 
Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.

Ved opfriskning med samme farve: 
Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.
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Teknisk data
Forbrug:  10-20 m2 pr. liter
Opblanding: Rent, koldt vand eller Skalflex Facade-Silikatmaling
Tørretid: Afhængig af temperatur og luftfugtighed
  Forbehandling: 1-2 døgn
  Grunding: 1-2 døgn
  Topstrøg: 1-2 døgn
Døgntemperatur: +8°C til +25°C. (Max 85% RF)
Opbevaring:  Tørt og frostfrit
Mal-kode:  00-4 (1993) 
VOC-max:  <2,5 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

ADVARSEL
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da 
 beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.
P305+351+338 
 VED KONTAKT MED ØJNENE: 
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. 
 Fortsæt skylning.
P337+P313 
 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
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DB-nr: 
2 liter: 8347858
5 liter: 8347841
10 liter: 8347833
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