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Maling med Alfix DuraDec 8000 SR 
i mørke farver

Tonet maling
Alfix DuraDec 8000 SR fås i 22 forskellige facade farver.
Det anbefales at blande tonet facademaling fra forskellige 
leverancer for at undgå farvevariationer. 

Mørke farver
Mørke farver kan have mindre dækkeevne og kræver særlig 
opmærksomhed for at undgå striber. Uregelmæssigheder i 
underlaget vil ofte blive fremhævet. 
Hver flade skal færdiggøres i en arbejdsgang for at undgå 
synlige overlap. Mekanisk påvirkning/ridser vil kunne ses som 
lyse aftegninger i den færdige overflade.

Vejret
Maling bør kun foregå i tørvejr mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol,  stærk blæst eller træk. 
Beskyt mod klimatiske påvirkninger under og efter udførelsen. 

Underlaget
Det er vigtigt at underlaget fremstår hvidtør, med ensartet 
sugeevne. Til regulering af underlagets sugeevne kan anvendes Alfix PlaneMixPrimer.  
Foretag et prøveopstrøg på et ikke synligt sted og bedøm resultat, farve og forbrug.

Afdækning
Sørg for at afdække døre, vinduer, sokler fliser mv. inden arbejdet påbegyndes. 

Variationer i underlagets sugeevne og fugtindhold samt påvirkning fra direkte sollys på nypåførte flader 
vil kunne give kunne medføre synlige farvenuancer på den færdige overflade. Endvidere vil værktøjets 
beskaffenhed og bearbejdningen kunne påvirke det færdige udseende.

Temperatur og luftfugtighed

Lysreflektion og udfald

RF 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95%

0ºC - - - - - - - - - - -

+5ºC - - - - - - - - -

+10ºC - - - - -

+15ºC - - - -

+20ºC - - - -

+25ºC - - - - -

+30ºC - - - - - -

RisikabeltAnbefales Ikke egnet-

Mørke farvetoner (f.eks. Black-109, Antracite-108, 
Lava-107 og Sea-601) med lysreflektion under 20% kan 
normalt ikke anbefales til facadeisoleringsystemer.

Skemaet herunder viser de mest optimale vejrforhold markeret 
med grønt.
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Henvisninger
Arbejdet udføres nøje efter Alfix Produktinfo for de nævnte 
produkter, Brochuren “Holdbare facader med Alfix DuraPuds og 
DuraDec” samt brugsanvisninger på emballage.

Klik for at se film på Youtube:
Maling med Alfix DuraDec 8000 SR 
i mørke farver.

Udførelse
Trin 1. Underlaget
Kontrollér at underlaget er 
fast, ikke afsmittende og uden 
toppe eller grater. 

Trin 2. Omrøring
Alfix DuraDec 8000 SR omrøres 
grundigt og fortyndes med 10-20 % 
rent vand til første påføring.

Trin 3. Påføring
Anvend en malerrulle med grov luv 
og fordel malingen ensartet i et tyndt 
og heldækkende lag.

Trin 4. Fordeling
Lav overlap for hver bane og sørg for, 
at der arbejdes vådt i vådt. 

Trin 5. Afslutning
Arbejd systematisk i et jævnt tempo og afslut hver 
bane med at rulle i én og samme retning. 
Planlæg arbejdet så vægflader kan færdiggøres i én 
arbejdsgang.

Gentag behandlingen, når det første lag maling er 
tørt, 1-2 gange.

https://youtu.be/FeMP2vZ-27I
https://youtu.be/FeMP2vZ-27I

