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Vedligehold af
Skalflex Netpuds og S2000
Afrensning
Det fugtige og milde danske klima skaber idelle vækstbetingelser for grimme belægninger som alger og mos
m.m.
1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling bør
facaden behandles med Skalflex Alt-Rens for at fjerne
grimme/grønne belægninger. Skalflex Alt-Rens opblandes
med rent, koldt vand i forholdet 1:10 og påføres med
pensel, rulle eller sprøjte.

Moderat miljøklasse
Er facaden placeret i moderat miljø grundes facaden med
Skalflex Facade-Silikatmaling og Silikatgrunder opblandet
i forholdet 1:1.
Efter min. 1 døgn males facaden med Skalflex FacadeSilikatmaling tilsat 10% Skalflex Silikatgrunder. Malingen
påføres med rulle eller pensel i et jævnt og dækkende lag.

Efter 2-5 døgns virketid afvaskes facaden med vand og
børste. Svære belægninger kan kræve 2 x behandling.

Skalflex Facade-Silikatmaling går i kemisk forbindelse
med det mineralske underlag og sikrer en uovertruffen
vedhæftning. Malingen er diffusionsåben og leveres i 20
standardfarver og et stort udvalg af specialfarver.

Vælg maling efter miljøklasse

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

Facader pudset med Skalflex Netpudsrenovering og
afsluttet med Skalcem S2000/CF2000 skal, grundet det
danske klima, typisk vedligeholdes efter fem år.
Når facaden er afrenset og tør, vælges en af nedenstående løsninger til opfriskning af farven, eller hvis der
ønskes farveskift.

Bemærk
Arbejdet må ikke udføres i vinterperioden eller ved
døgntemperaturer under +5°. Nybehandlet facade skal
beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter udførelse.

Begge produkter skal anvendes vådt i vådt, og der males
hele facadesider af gangen.
Aggressiv miljøklasse
Er facaden placeret i aggressivt miljø eller på anden vis
virker slidt på overfladen, grundes facaden med Skalflex
Multigrunder, som påføres med pensel.
Efter 1 døgn males facaden med Skalflex Siloxanemaling, som påføres med rulle eller pensel i et jævnt og
dækkende lag. Skalflex Siloxanemaling er diffusionsåben,
fleksibel og vandafvisende, og leveres i 20 standardfarver
og et stort udvalg af specialfarver.

Ansvarserklæring:
Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og bæredygtigt.
Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsrør, tag, sålbænke eller andre afdækninger.
Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og
U-værdiberegning. Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.
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