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Sadolin Facade - Stærk Murmaling

TEKNISKE DATA
Anvendelsesområde: Udendørs
Binder: Akryl Dispersion
Glans: Helmat (3)
Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter.
Rækkeevne: Ommaling 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Påføring: Pensel, rulle
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: Hvid BW, BM, BC, Black
Emballage: 1, 2,5 og10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt
i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat.
A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l
VOC
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Til puds og beton

Produktbeskrivelse
SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling er en helmat facade- og
sokkelmaling af høj kvalitet til maling på puds, beton, letbeton og
cementfiberplader mm.
Har gode påføringsegenskaber og god dækkraft, samt ekstra god kulør
holdbarhed. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader at fugt i
murværket kan slippe ud.
 
Behandling
Underlaget skal være fast og rent, fri for støv, smuds, fedtstoffer, olie og
lignende urenheder, samt være gennemtørt (med ensartet hvidtør
overflade). Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og
efterskylles med vand. Begroninger som alger, mos og skimmel
behandles med Sadolin Husrens og afrenses fra overfladen. Al
løstsiddende materiale afrenses til underlaget er fast og rent.
Ujævnheder, huller og revner spartles med egnet cementspartelmasse
eller mørtel.
 
Grunding
Nyt eller ubehandlet puds, beton og murreparationer grundes først med
Sadolin Grunder - Puds og Beton. Eventuelle murreparationer pletmales
herefter med Sadolin Facade, fortyndet 10 % med vand, inden
færdigmaling.
 
Færdigmaling
Nyt eller ubehandlet puds, beton: SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling
påføres normalt 2 gange 
 
Ommaling/Tidligere malet: SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling
påføres normalt 1-2 gange.
 
Øvrige informationer
Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male ved
temperaturer under +5 ºC eller ved høj luftfugtighed (>80%). Påfør ikke
produktet på opvarmede flader eller i direkte solskin eller ved udsigt til
nedbør og dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.
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