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Cementbaserad fasadmålarfärg

För målning av mineraliska underlag som t.ex. tegel, lättklinkerbetong, betong och 
puts. Lämpligt för vattenskurat murverk. 

• För användning både inomhus och utomhus
• Tillåter att murverket andas, diffusionsöppen
• God täckförmåga 
• Enkel upprörning – tillsätt bara vatten
• Ger en stark och robust yta
• Skyddar mot slagregn
• Exponeringsklass MX 4

Produkt 
Cementbaserat konstmaterialförstärkt pulver, infärgat med ljusäkta UV-beständiga pigment. 

Färger
Levereras infärgat med vit pigment.

Åtgång
0,25 – 0,5 kg/m² - motsvarar 20 – 40 m²/hink

Förpackning
10 kg plasthink som innehåller 2 st. påsar à 5 kg.

Underlag
Murverk av våtstruken mursten, 1–4 månader. 
Putsad och vattenskurat murverk, 7 dygn.
Betong, 14 dygn.
Lättbetongelement.
Tidigare cementmålade underlag.

Kontakta gärna vår servicetekniska avdelning för mer information.

Förbehandling
Alla underlag ska vara bärkraftiga och rengjorda från damm, lösa murbruksrester, fett, salt, beväxtning 
och annan smuts. Murverk ska vara fullt avhärdat och uttorkat. Torra och sugande underlag förvattnas. 
Underlaget ska om det är möjligt ha jämn sugförmåga, då det annars kan bli färgskillnader i det färdiga 
resultatet.
Starkt eller ojämnt sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd 1:6 med rent vatten.

Allmänt
Utomhusarbete med cementmålarfärg bör utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +10 och +25 °C, 
dock inte i direkt solsken. Planera arbetet efter solen, så att påföringen kan ske på skuggsidan. Undvik att 
måla på varmt underlag. Jämn vattendosering är viktigt för att uppnå ett bra resultat.
Täcka dörra, fönster och liknande inan arbetet påbörjas.

Bruksanvisning
1. Mät upp ca 3,3 liter rent vatten per 5 kg påsa
2. Häll upp vattnet i plasthinken
3. Häll pulvret under omrörning och blanda tills färgen är klumpfri
Färgen är klar för användning inom ett par minuter. Rörs om kort efter uppehåll. Alfix DuraDec cement 
påförs bäst i två omgångar med pensel, kalkborste eller långhårig målarroller. Användningstid efter up-
prörning är 2–3 timmar. Det första lagret ska vara torrt innan nästa påförs, minst 1 dygn. För att undvika 
övergångslinjer utförs arbete vått i vått och väggytan görs klar i en arbetsomgång. 
För att uppnå ett grövre, mer rustikt utseende kan 1–4 kg ugnstorkad kvartssand 0–4 mm tillsättas.

OBS!
Ytterligare vatten får inte tillsättas till cementfärgen när den börjat hårdna. 
Vid risk för regn eller låga temperaturer under +10 °C, ska fasader täckas. 
Utvändig målning under vintermånaderna rekommenderas inte.
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Rengöring 
Rester av Alfix DuraDec cement på t.ex. verktyg tas bort med tvål och vatten innan det hårdnat. Cement-
baserade produkter härdar under vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet. Cementpulverfärg 
är basisk och stänk på t.ex. fönster kan därför ge matta fläckar.

Tester
Ångdiffusion.

Hänvisningar
Säkerhetsdatablad

Vid eventuell tveksamhet, kontakt vår Service-tekniska avdelning.
För senaste uppdaterade utgåva av detta datablad, besök alfix.com

Tekniska data 
Arbetstemperatur +10°C - +25°C
Densitet  1,6 kg/liter utrörd med vatten. 
Användningstid 2–3 timmar vid +20 °C.
Ångdiffusion Z-värde/µ-värde: ≤ 15. 
Torktid, dammtorr 24 timmar vid minst +15 °C.
Exponeringsklass MX 4 (exponerad för saltmättad luft eller havsvatten).
Härdningstid 7 dygn vid minst +15 °C.
Lagring  Minst 24 månader i oöppnad förpackning. 


