Skalflex Multidæk

Fleksibel og diffusionsåben facademaling

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Multidæk Murmaling er en akryl-/silikatbaseret
maling med stor dække- og vedhæftningsevne. Smuds- og
vandafvisende.
Skalflex Multidæk er fleksibel og diffusionsåben, har en
god dækkeevne og en maeget lang levetid.
Skalflex Multidæk kan anvendes på ubehandlede underlag
og på fastsiddende maling.
Til udendørs og indendørs brug.
Farver
Skalflex Multidæk fås i 4 klassiske farver:
Slotshvid, Patricierbeige, Herregårdssand og Palægrå.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for salte.

Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig
afsmitning rengøres med Skalflex Grund- og Malerrens.
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.
Opblanding
Produktet er færdigblandet i spanden, og skal blot
omrøres grundigt inden ibrugtagning.
Påføring
Skalflex Multidæk påføres 1-2 gange med sprøjte, pensel
eller malerrulle i et jævnt og dækkende lag.
Gode råd
Nymalede facader skal beskyttes mod vejrliget de første
døgn efter påføring.

Tidligere malede overflader renses for løstsiddende maling.

Ved maling af større arealer bør der anvendes spande med
samme produktionsnummer for at undgå nuanceforskelle.

Grimme belægninger snavs afrenses med Skalflex Alt-Rens,
og afvaskes med vand og børste i god tid før behandling.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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Skalflex Multidæk
Teknisk data
Rækkeevne:
Overfladetør:
Overmalbar:
Glans:
Døgntemperatur:
Vanddampdiffusion:
Opbevaring:
Mal-kode:
VOC-max:

6-8 m2 pr. liter
Efter 6-8 timer ved +20°C (60% RF)
Efter 12 timer ved +20°C (60% RF)
2 (helmat)
Min. +8°C, max. 85% RF
ZH2O-værdi: < 1
Tørt og frostfrit i lukket emballage
00-1 (1993)
<2,5 g/l, VOC-grændeværdi (A/c (VB)): 40 g/l.

10 liter
DB-nr:
Herregårdssand:
Palægrå:
Slotshvid:
Patricierbeige:

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

Farver
Herregårdssand

Palægrå

Slotshvid

Patricierbeige

Ovenstående farver er kun vejledende. Bestil venligst gratis farveprøve.
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