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Sementbasert fasademaling
Til malerbehandling av mineralske underlag som tegl, lettklinkerbetong, betong,
puss m.m. Velegnet til vannskuret murverk.
• Innen- og utendørsbruk
• Lar muren puste, diffusjonsåpen
• God dekkevne
• Enkel opprøring – tilsett kun vann
• Gir en sterk og robust overflate
• Beskytter mot slagregn
• Eksponeringsklasse MX 4
Produkt
Sementbasert, kunststofforsterket pulver, innfarget med lysekte, UV-bestandige pigmenter.
Farger
Leveres innfarget i hvit.
Rekkeevne
Ca. 20-40 m2
Emballasje
10 kg plastspann som inneholder 2 x 5 kg poser
Underlag
Murverk av bløtstrøkne murstein, 1–4 måneder.
Pusset og vannskuret murverk, 7 døgn.
Betong, 14 døgn.
Lettbetongelementer.
Tidligere sementmalt underlag.
Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.
Forbehandling
Alle underlag må være bæredyktige og rengjort for støv, løse malings-/mørtelrester, fett, salt, begroing
og annen smuss. Murverk må være fullt avherdet og uttørket. Tørt og sugende underlag forvannes. Underlaget bør i så stor grad som mulig ha lik sugeevne, ellers kan det oppstå fargeforskjeller i det ferdige
resultatet.
Svært eller ulikt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med rent vann.
Generelt
Utendørsarbeid med sementmaling bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +10 ºC og +25 ºC,
og ikke i direkte sol. Planlegg arbeidet etter solen, slik at påføringen kan foregå på skyggesiden. Unngå å
male på varmt underlag. Ensartet vanndosering er viktig for å oppnå et godt resultat.
Dekk til f.eks. vinduer før arbeidet påbegynnes.
Bruksanvisning
1. Afmål ca. 3,3 liter rent vann pr. 5 kg pose
2. Hell vannet i blandespanden
3. Drys pulveret i under omrøring og bland inntil malingen er klumpfri.
Malingen er klar til bruk etter et par minutter. Rør lett om når den har stått en stund.
Alfix DuraDec cement påføres helst i to strøk med pensel, kalkkost eller langluvet malerrulle. Brukstid
etter opprøring er 2–3 timer. Det første strøket må være tørt innen neste påføring. Vent minst ett døgn.
Jobb vått i vått og gjør ferdig veggflaten i én arbeidsomgang for å unngå tydelige overganger.
Det kan oppnås et grovere, mer rustikt utseende ved å tilsette 1–4 kg ovnstørket kvartssand 0–4 mm.
Bemerk!
Ikke tilsett mer vann i sementmaling som er begynt å avbinde.
Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +10 ºC må fasadene tildekkes.
Maling utvendig i vintermånedene frarådes.
Rengjøring
Rester av Alfix DuraDec på verktøy osv. fjernes med vann og såpe innen avbinding. Sementbaserte
produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet. Sementpulvermaling er basisk, og
sprut på f.eks. vinduer kan derfor give matte flekker.
Tester
Vanndampdiffusjon.
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Henvisninger
HMS-blad
Kontakt vår servicetekniske avdeling i tvilstilfeller.
For sist ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com
Tekniske data
Arbeidstemperatur			
Densitet				
Brukstid				
Vanndampdiffusjon Z-verdi/µ-verdi:
Tørketid, støvtørr			
Eksponeringsklasse			
Herdetid				
Lagring				

+10°C - +25°C
1,60 kg / liter opprørt med vann.
2–3 timer ved +20 °C
≤ 15
24 timer ved min. +15 °C
MX 4 (eksponert for saltmettet luft eller sjøvann)
7 døgn ved min. +15 °C
Min. 24 måneder i uåpnet emballasje.
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