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Skalcem 100
Skalcem 100 er en indfarvet, stærk murmaling på cementbasis. Kan påføres ethvert fast,
mineralsk underlag f.eks. letklinker, porebeton,
beton, pudsede og vandskurede mure og
lignende. Velegnet udendørs og indendørs.
Produktet er vejrbestandig og vaskbar, og
kræver ingen efterbehandling i en lang

årrække. Skalcem 100 er fugthærdende, kan
højtryksrenses og tåler kystnært klima.
Fremstår med en naturlig, kalkmat overflade.
Efterbehandling kan ske med samme produkt
eller med Skalflex Facade-Silikatmaling.

Skalflex Facade-Silikatmaling
Skalflex Facade-Silikatmaling er en diffusionsåben, mineralsk maling. Bindemidlet er silikat
(vandglas), der går i kemisk forbindelse med
det rene, mineralske underlag som vandskuring, puds og beton.
Den kemiske reaktion gør, at underlaget danner en uopløselig forbindelse med det mineral-

ske underlag, og sikrer et langtidsholdbart og
meget vejrbestandigt resultat.
Malingen skal tilsættes Skalflex Silikatgrunder.
Anvendes til nymaling og som opfriskning af
Skalcem 100 og Skalcem S2000/CF2000.

Skalflex Siloxanemaling
Skalflex Siloxanemaling er en akryl/silikonebaseret maling, som kendetegnes ved fantastisk dækkeevne, høj fleksibilitet samt stor
vandafvisende effekt.

Den gode dækkevne skjuler små krakeleringer
i underlaget.
Kan anvendes oven på fastsiddende plastmaling og olieemulsionsmaling.

På trods af den vandafvisende effekt er
malingen meget diffusionsåben.

Skalflex Multidæk Murmaling
Skalflex Multidæk Murmaling er en fleksibel og
diffusionsåben facademaling, som beskytter
facaden og fremstår med en naturlig, kalkmat
finish.

Multidæk Murmaling kan anvendes på både
ubehandlede og tidligere malede facader. Kan
anvendes oven på fastsiddende plastmaling.

Multidæk Murmaling er vand- og smudsafvisende med en god dækkeevne.

Skalflex Facade-Struktur
Skalflex Facade-Struktur er en diffusionsåben
akryl-/silikatbaseret maling med god
vedhæftning.
Den kan anvendes udvendig på mineralske
underlag såvel som på allerede malede flader.
Kan også anvendes indvendig.

Skalflex Facade-Struktur dækker små revner og
krakeleringer i overfladen.
Leveres i 2 strukturer: Grov og Fin. Overfladen
kan bearbejdes til forskellige strukturer afhængig af påføringsmetode.

Skalflex Sokkelmaling
Skalflex Sokkelmaling er en akrylbaseret maling
med stor dække- og vedhæftningsevne.
Malingen hæfter på alle mineralske underlag af
puds, beton, porebeton, letklinker m.m., samt
på alle tidligere malede overflader.

Skalflex Sokkelmaling er meget vandafvisende
og vejrbestandig, og udmærker sig ved
høj slidstyrke og lang levetid.
Leveres i 3 farver: Lys grå, Koksgrå og Sort.
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