
Kivisil
Facademaling

Kivisil Facademaling er en vandfortyndbar
silikone (harpiks) emulsion tilpasset beton, puds
og lignende overflader udendørs med rigtig gode
diffusionsegenskaber.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
4 - 6 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 %
relativ luftfugtighed

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 12 timer.

VOC
Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Særdeles gode diffusionsegenskaber
Farvebestandig
Giver en holdbar overflade
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Forberedelse af overfladen
Nye overflader: 
Rengør umalede overflader for smuds, løse partikler og
salte. Betonoverflader kan males, når de er fugtfrie.
Formstøbt beton behandles med sandblæsning og
eventuel højtryksrens for at hæfte bedre og fjerne
cementhud/støv. Nymurede eller pudsede overflader
behandles tidligst efter 1-2 mdrs. hærdning. På nystøbte
hårde betonoverflader anvendes Beckers Mineralgrund
for bedre hæfte.

Tidligere malede overflader: 
Rengøringsmetode vælges afhængigt af malingens
styrke og type. Efter rengøring fjernes løs maling. Rens
sprækker og hulninger og reparer med passende
reparationsmiddel, altså et produkt, der ikke er lige så
hårdt som underlaget..

Grunding: 
Grund umalede eller tidligere malede porøse og
absorberende overflader med Beckers Mineralgrund. I
stedet for grunding kan du male med Kivisil blandet med
Primer Gel i forholdet 9:1 (blandingen bruges indenfor 24
timer). Overmales tidligst næste dag.

Påføring
Maling: 
Rør Kivisil Facademaling grundigt igennem før
anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at
forhindre farveforskelle. Tilpas arbejdsgangen for at
undgå synlige overlapninger. Mal 2 gange. Overflader,
som grundes med Kivisil Facademaling i kombination
med Primer Gel, males 1 gang med Kivisil Facademaling.
Maling påbegyndes tidligst 1 dag efter Grunder og skal
tørre mindst 12 timer mellem slutmalingerne. Kivisil
Facademaling fortyndes efter behov med højst 10%
vand.

Når du er færdig med at male
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra
værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke
hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom
og rengjort emballage

leveres til genbrug.

Vigtigt
Beskyt overflader, som ikke skal behandles. Eventuelle
stænk fjernes umiddelbart.
Overfladen skal være ren og tør.
Temperaturen skal være mindst +5°C og relativ fugtighed
under 80%. Mal ikke i stærkt solskin.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer,
og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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