
Skalflex Sokkelmaling 
Vandafvisende maling med stor dække- og vedhæftningsevne

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Sokkelmaling er en akrylbaseret maling med stor dække- og 
vedhæftningsevne.

Skalflex Sokkelmaling er en vandafvisende og vejrbestandig maling 
med høj slidstyrke og lang levetid.

Skalflex Sokkelmaling leveres i lysgrå, koksgrå og sort.

Anvendelsesområder
Malingen hæfter på alle mineralske underlag af puds, beton, porebeton, 
letklinker m.m, samt på alle malede overflader. Til udendørs brug.

Bemærk: Må ikke anvendes på tjære og asfalt. 
    
Klargøring af underlag
Underlaget skal være rent, tørt, strukturelt sundt og fri for salte. 

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

Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig afsmit-
ning afrenses med Skalflex Stærk Grundrens.

Løstsiddende maling fjernes. Kalk skal fjernes helt. 

Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med 
Skalflex Multigrunder. Grunderen påføres med pensel eller rulle til 
overfladen er mættet uden at der dannes film. Grunderen skal tørre 
ca. 24 timer, inden Skalflex Sokkelmaling kan påføres.

Grænseområder afmaskes med malertape eller lign. umiddelbart før 
brug og fjernes straks efter brug.

Klargøring af produkt
Skalflex Sokkelmaling omrøres grundigt før brug og evt. undervejs i 
arbejdsperioden. 

Fortynding med vand eller andet tilsætningsstof må ikke forekomme.

Påføring
Skalflex Sokkelmaling påføres 1-2 gange med pensel eller rulle. 

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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Gode råd
Nymalet sokkel skal beskyttes mod vejrliget det første døgn efter påføring.

Ved maling af større arealer anbefales det at vælge spande med samme produktions-
nummer (batchnummer) for at undgå risiko for nuanceforskelle. Nummeret fremgår på 
stregkode-lablen.

Teknisk data
Anvendelse: Akrylbaseret sokkelmaling med stor
   dække- og vedhæftningsevne
Rækkeevne: 8-10 m2 pr. liter
Overfladetør: 1-2 timer ved +20°C (60% RF)
Overmalbar: 4-6 timer ved +20°C (60% RF)
Gennemtør: 1-2 døgn ved +20°C (60% RF)
Døgntemperatur:  Min. +10°C
Z-H2O værdi: 1,0
Rengøring:  Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring:  Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans: 10 (halvblank)
Mal-kode: 00-1 (1993)

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

Indeholder chlormethylisothiazolinon og methylisothiazolinon.
Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Farver

Skalflex Sokkelmaling

2,5 liter, DB-nr: 
Sort: 5042128
Koksgrå: 5042131
Lys grå: 5042129

Ovenstående farver er kun vejledende, venligst rekvirer gratis farveprøve.
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