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Innen- og utendørs bruk
Værbestandig
Vann- og smussavvisende
Beskytter mot begroing og smuss
Høy dekkevne
Diffusjonsåpen, klasse V1
Holdbarhet opptil 20 år.
Velegnet til malte overflater
Holder fasaden tørr og ren

Produkt
Helmatt fasademaling basert på silikonharpiksemulsjon.
Farger
Leveres standard i hvitt. Kan tones i henhold til Alfix fargekart.
Ved bruk på isoleringssystemer, må du bare bruke farger med lysrefleksjon over 20 %.
Rekkeevne
4-6 m²/liter for 2 påføringer avhengig av underlaget.
Emballasje
9 liter plastspann
Underlag
Betong, avbundet silikat og pussede fasadekonstruksjoner, samt
tidligere malte overflater.
Det anbefales at betong og nypussede fasader ikke behandles det første året.
Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.
Forbehandling
Underlaget må være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør om nødvendig med Alfix Grundrens. Begroing
fjernes med Alfix Cleaner.
Fasader av tegl eller kalksandstein skal være frostbestandige.
Eventuelle skader utbedres før maling. Fukt og saltutslag må ikke forekomme.
Sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med vann.
Bruksanvisning
Alfix DuraDec 8000 SR påføres normalt i 2 lag med ruller, påfører eller sprøyte. Første lag kan evt. fortynnes med maks. 20 % vann. Det andre laget påføres ufortynnet.
Foreta alltid en prøve av produktet og overflatens forenlighet.
Bemerk!
Mørke fargetoner er særlig påvirkelige over for innvirkninger fra vejrliget under utførelsen samt fra underlagets struktur og sugeevne. Dette kan medføre variasjoner eller fargeforskjeller på det ferdige resultatet.
Det er derfor viktig ved valg af mørke og intense farger, at sikre sig ensartethet i underlagets sugeevne og
overflatestruktur. Arbeidet tilrettelegges så veggen kan ferdiggjøres i én arbeidsgang og beskyttes mod
klimatiske påvirkninger under utførelse og etterfølgende tørring.
Utendørs arbeide med puss og maling bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +5°C og +25°C,
og ikke i direkte sol.
Om det er risiko for regn eller temperaturer under +5°C må fasader avdekkes.
Tonet fasademaling
Det anbefales at blande tonet fasademaling fra ulike leverancer for at undgå fargevariasjoner.
Fasademaling tilsatt tonefarge tages ikke retur.
Rengjøring
Rester av Alfix DuraDec 8000 SR på verktøy osv. fjernes med vann og såpe innen tørking.
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Henvisninger
Produktinfo for:
• Alfix DuraPuds 710
• Alfix DuraPuds 810
• Alfix DuraPuds 804
• Alfix DuraPuds 800 SR
• Alfix PlaneMixPrimer
• Alfix-tilbehør til DuraPuds
HMS-blad
Ytelseserklæring
I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.
For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com
Tekniske data
Arbeidstemperatur		
Densitet			
Glans			
VOC			
Vanndampdiffusjon		
Vanngjennomtrengelighet
Tørketid			
Kan males over		
Lagring			
Oppbevaring		

+5 °C - +25 °C og maks. 80 % RF
1,5 kg/liter
Helmatt
Maks. 40 g/liter (Kat. A/c).
Sd 0,07-0,10 m klasse V1
< 0,20 kg/m²x√h. klasse W2
Kan berøres eter ca. 30 min.
2 timer ved 20 °C og 65 % RF
Min. 12 måneder i uåpnet emballasje
Tørt, frostfritt og kjølig uten direkte sollys
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