Teknisk datablad
Silikatmaling
Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Silikatmaling er en mineralsk maling klar til brug. Den er baseret på
silikatemulsion jvf. DIN 18363.

Sammensætning:

SCHWEPA Silikatmaling er meget diffusionsåben og vandafvisende. Den er
letanvendelig, har god fyld- og dækkeevne. Smudsafvisende.

SCHWEPA Silikatmaling består af kaliumsilikat (vandglas), polymerdispersion,
titandioxid samt additiver.

Anvendelse:

SCHWEPA Silikatmaling egner sig til overmaling af hvide og indfarvede, mineralske
underlag som eksempelvis mineralsk slutpuds. Malingen kan også bruges på
underlag som eksempelvis beton, murværk, kalksten, gamle dispersionsmalinger
samt ældre belægninger og gips. Fælles for alle underlag gælder, at overfladen skal
være ren, tør, fast uden løst puds eller lignende.

Forbrug:

ca. 0,15 - 0,2 l/m²*

ca. 75 - 100 m²/spand*

15 l/spand

*afhængig af underlagets struktur og sugeevne.

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere malingens
hæfteevne. Snavsede eller facader med algeangreb forbehandles før arbejdet med
maling påbegyndes. Malingen påføres med pensel, rulle eller sprøjteudstyr, så
overfladen bliver ensartet og jævn. Malingen omrystes grundigt før brug.
Ved arbejde på stærkt sugende underlag:
1. 1. lag bør fortyndes 50% med vand.
2. 2. lag kan om nødvendigt fortyndes 5% med silikatfortynder.

Farve:

Holdbarhed:

Emballage:

SCHWEPA Silikatmaling kan leveres hvid eller indfarvet - vælg mellem 150 farver.
Vær opmærksom på HBZ-værdien (lysreferenceværdi). Ved mørke toner på store
facader, kan temperaturen blive meget høj. Der skal tages hensyn til dette i
forbindelse med facadeisolering.
Køligt, tørt og frostfrit. I original emballage har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

I spand à 15 L
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Bemærk:

Ved brug af flere spande maling til et større område, anbefaler vi, at al nødvendig
maling bestilles samtidig, så risikoen for farveforskelle undgås. Malingen må ikke
anvendes ved luft- eller overflade temperaturer på under + 8 °C. Ved arbejde om
morgenen i forår/efterår bør man være opmærksom på nattefrost. Arbejd ikke i
direkte sollys, regn eller blæst. Tørretiden er ca. 10 timer, men må forventes at blive
forlænget, hvis der er lav udendørstemperatur eller høj luftfugtighed. For lang tørretid
kan føre til farveforskelle. Vær derfor sikker på, at arbejdet med malingen lever op til
ovenstående krav. Afdæk tilstødende materialer mod stænk, da malingen kan hæfte
på disse: keramik, metal, glas, træ m.m. Større stænk skal fjernes hurtigst muligt med
vand. Værktøj rengøres straks efter brug.

Sikkerhed:

Produktet er ikke farligt. Men brug så vidt muligt beskyttelsesbriller. Undgå stænk på
hud. Ved kontakt med hud eller øjne skylles med rigelige mængder vand. Malingen
overholder EUs grænseværdier for flygtige, organiske forbindelser (VOC) med under
40g/L.

Bortskaffelse:

Tom emballage afleveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om
produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og
udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført
arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og
brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en
fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende
standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m.
kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: Silikatmaling 01.04.2010

SCHWARZWÄLDER EDELPUTZWERK GmbH
Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel. 07223/9836-0 • Fax 07223/9836-90
info@schwepa.com
•
www.schwepa.com

RETHMISCH GmbH
Industriegelände 1 • D-17219 Möllenhagen
Tel. 039928/8781-0 • Fax 039928/8781-18
info@rethmisch.com • www.rethmisch.com

