
De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. 
Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets 
brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de 
mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel 
strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. 
Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til 
ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
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Facademaling gl. 2
Olieemulsion - facademaling 
Varenummer 480-XXXX04 PR nummer 2361011  
UFI: 76KA-TVU6-7203-GP9E 

Facademaling glans 2 er en fyldig og diffusionsåben facademaling  
tilsat midler mod overfladebegroninger.  
Malebehandling med facademaling er med til at beskytte  
underlaget mod nedbrydning som følge af vejrpåvirkning. 

Anvendelsesområder 
Malebehandling af tørre, absorberende overflader af puds, beton, 
letbeton, tegl, kalksandsten og mineralske facadeplader. 
Kan anvendes på fastsiddende kalk- og cementpulvermaling. 

Underlag 
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt 
for malebehandling.  
Smittende overflader afrenses omhyggeligt, vaskes til de ikke 
længere smitter og grundes med egnet grunder.  

Visse underlag fordrer specialprimer, for at sikre god vedhæftning. 
På smittende underlag, skal anvendes en passende primer. 

Ubehandlede mineralske underlag med restalkali og stærkt 
forvitrede underlag, skal grundes med microdispers-grunder.  
Øvrige mineralske underlag kan normalt grundes med fortyndet 
facademaling. 

Behandling 
Omrør grundigt før og under brug. 
Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. 
Der skal, som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag. 

Begrænsninger
Facademaling gl. 2 er uegnet til brug på underlag der tidligere er 
malet med silikone - eller silikat maling, samt bituminøse/tjærede 
underlag, asfalt og lignende.  

Type: Facademaling
(emulsion af akryl/olie)

Anvendelsesområder: 
Facadevægge

Bindemiddel: Tørrende olie & ren akryl

Fortynding: Må fortyndes med vand.

Densitet: ca. 1,3 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 3000 

Tørstofindhold (w/w): 46-51%

Glans (v. 60° indfald): ca. 2, helmat

Forbrug: 3-8 m²/ltr 

Tørretid v. 23°C/50% RF: 4-6 timer
 
Næste lag (v.20°C - 85%) 
Når tørt, dog min. 6 timer

Hærdetid (v.20°C - 85%):  
Fuldt hærdet efter 7 døgn

Anvendelsestemperatur: 
Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C  
Min. +5°C - Max. +30°C 
(underlag og omgivelser) 

Luftfugtighed: 
Bedst ved 60%-65% RF 
Min. 40% max. 80% RF 

Rengøring af værktøj: 
Vand og sæbe.

Opbevaring: 
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i 
direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed: 
Mindst 24 måneder efter 
produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) 
ved korrekt opbevaring 

Emballager: 10 liter spand 

Farver: Hvid, sort og Base C til toning

VOC-værdi: <30 g/l
EU VOC grænseværdi (2010): 
Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen 
CLP signalord: Ingen 

MAL-kode: 00-1 

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300
Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2
Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409 

Dokumentdato: 20-11-2022


