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Silikoneharpiksbaseret facademaling
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Inden- og udendørs anvendelse
Vejrbestandig
Vand- og smudsafvisende
Høj dækkeevne
Diffusionsåben, klasse V1
Holdbarhed op til 20 år
Velegnet til malede overflader

Produkt
Helmat facademaling baseret på silikoneharpiksemulsion.
Farver
Leveres standard i hvid. Kan tones i henhold til Alfix farvekort.
Ved anvendelse på isoleringssystemer, må der kun anvendes farver med lysrefleksion over 20%.
Rækkeevne
4-6 m²/liter afhængig af underlaget.
Emballage
9 liter plastspand.
Underlag
Beton, min. 14 døgn, max. 90% RF. Murværk eller facadekonstruktioner med pudslag af DuraPuds 703,
DuraPuds 710 eller DuraPuds 804. Pudslag skal være min. 2 døgn og tørt.
Afhærdet silikat, samt tidligere malede overflader. Malingen skal være fastsiddende og ikke afsmittende.
Generelt anbefales, at ny opført beton og murværk ikke males det første år.
Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.
Forbehandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør om nødvendigt med Alfix Grundrens.
Begroninger skal fjernes.
Facader af tegl eller kalksandsten skal være frostbestandige.
Eventuelle skader udbedres før maling. Fugt og saltudslag må ikke forekomme.
Sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand 1:6
Brugsanvisning
Alfix DuraDec 8000 SR omrøres grundigt og påføres i 2 lag med rulle, anstryger eller airless sprøjte. Kan
evt. fortyndes med max 20% vand. Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.
For at undgå overgangsskel bør vægfladen færdiggøres i én arbejdsgang.
Bemærk!
Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over for indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugeevne. Dette kan medføre variationer eller farveforskelle i det færdige resultat.
Det er derfor vigtigt ved valg af mørke og intense farver, at sikre sig ensartethed i underlagets sugeevne
og overfladestruktur. Arbejdet tilrettelægges så vægflader kan færdiggøres i én arbejdsgang og beskyttes
mod klimatiske påvirkninger under udførelse og efterfølgende tørring.
Tonet maling
Det anbefales at blande tonet facademaling fra forskellige leverancer for at undgå farvevariationer.
Maling tilsat tonefarve tages ikke retur.
Udendørs arbejde med puds og maling bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC,
og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller temperaturer under +5ºC skal facader afdækkes.
Udvendig maling i vintermånederne frarådes.
Rengøring
Rester af Alfix DuraDec 8000 SR på værktøj mv. fjernes med vand og sæbe inden tørring.
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Henvisninger
Produktinfo for:
• Alfix DuraPuds 710
• Alfix DuraPuds 804
• Alfix DuraPuds 810
• Alfix DuraPuds 800 SR
• Alfix PlaneMixPrimer
• Alfix Tilbehør til DuraPuds
Sikkerhedsdatablad
I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com
Tekniske data
Arbejdstemperatur		
+5°C - +25°C og max. 80% RF
Densitet			
1,5 kg/liter
Glans			Helmat
VOC			
Max. 40 g/liter (Kat. A/c).
Vanddampdiffusion		
Sd 0,07-0,10 m klasse V1
Vandgennemtrængelighed
< 0,20 kg/m²x√h. klasse W2
Tørretid			
Berøringstør ca. 30 minutter
Overmalbar		
2 timer ved 20°C og 65% RF
Opbevaring		
Tørt, frostfrit og køligt uden direkte sollys
Lagring			
Min. 12 måneder i uåbnet emballage
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