
Skalflex Siloxanemaling 
Fleksibel og vandafvisende murmaling

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Siloxanemaling er en akryl/silikonebaseret facademaling 
med stor elasticitet og enorm vedhæftningsevne.

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

Skalflex Siloxanemaling har en fantastisk dækkeevne, og skjuler små 
krakeleringer i overfladen.

Malingen fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

Malingen leveres i 108 farver, som følger Skalflex Facade-Silikat 
farveviften. Kan desuden tones efter NCS- og RAL-farvesystemer, i 
så fald kontakt venligst Skalflex.

Anvendelsesområder
Kan anvendes på mineralske underlag samt på fastsiddende plast-
maling. Velegnet udendørs og indendørs.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og strukturelt, fri for salte, støv, 
snavs, løstsiddende maling og lign. 

Kalk skal fjernes helt.

Indendørs rengøres underlaget med Skalflex Grund- og Malerrens.

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

Grunding
Ikke sugende underlag skal ikke grundes.

Sugende underlag grundes med ufortyndet Skalflex Multigrunder. 
Grunderen omrystes grundingt, og påføres med rulle eller pensel til 
underlaget er mættet uden at danne film. 

Der kan males, når grunderen er tør (vejl. tørretid er 24 timer).

Påføring
Skalflex Siloxanemaling omrøres grundigt, og påføres i et jævnt og 
dækkende lag med rulle, pensel eller sprøjte.
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Gode råd / Forbehold
Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuance-
forskelle (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 påføring. 

Må ikke påføres i direkte sollys eller ved høj luftfugtighed.  

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. 

Vedligehold
Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Genmaling/farveskift kan ske med Skalflex Siloxanemaling.

Teknisk data
Anvendelse: Vandafvisende maling med fantastisk dækkeevne
Rækkeevne: 6-8 m2 pr. liter
Overfladetør: 6-8 timer ved +20°C
Overmalbar: Efter ca. 12 timer +20°C
Vedhæftning:  3,00 MPa
Vanddampdiffusion:  ZH2O-værdi: 1,67
Døgntemperatur:  Min. +8°C
Grunder:  Skalflex Multigrunder (rækkeevne 6-10 m2 pr. liter)
Rengøring:  Vand
Opbevaring:  Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans: 2 (helmat)
Mal-kode: 00-1 (1993)

Skalflex Siloxanemaling

10 liter, DB-nr: 5865145 (Hvid)
5 liter, DB-nr: 5961515 (Hvid)
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