Produktdatablade

Facade Silomur 3
2335

Anvendelsesområde

Tekniske data

Udendørs på mineralske overflader fx puds, beton, vandskuring og
kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Må kun anvendes på
facader med blødstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger
uden revnedannelser. Ikke egnet til facader malet med
elastiske revneoverbyggende malinger fx acryltykfilmsmalinger.

Bindemiddel: Siloxane
Fortynding: vand maks. 10%.
Glans v. 60°: ca. 3
Påføring: pensel, rulle eller sprøjte.
Ideel luftfugtighed: under 80%.
Berøringstør: ca. 1 timer.
Overmalbar: ca. 6 timer.
Gennemhærdet: efter ca. 4 uger.
Tørretider er opgivet ved 23°C og normal
luftfugtighed (60%).
Rækkeevne: ca. 8-10 m2/ltr.
Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.
MAL-kode: 00-3
Miljø og sikkerhed:
Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester
kræver specialiseret håndtering, og
malingsrester samt rester fra rensning af
maleudstyr bør derfor afleveres til
kommunal modtagestation.
Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder
for råd og vejledning.
Yderligere information fås hos DYRUP
forhandleren eller på www.dyrup.dk
Skadelig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger. Opbevares
utilgængeligt for børn.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring
da beholderen eller etiketten. Undgå
udledning til miljøet.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring
da beholderen eller etiketten.
Kan udløse allergisk reaktion.
Rengøring af værktøj: vand og sæbe.

Egenskaber
Acrylforstærket siloxanemaling som kan tones i mange nuancer.
Er let at arbejde med, har ekstra god dækkeevne og giver god fylde på
strukturerede overflader. Overfladen får et flot mat kalklignende udseende,
som er meget diffusionsåben og derved tillader murværket at ånde.
Beskytter og holder murværket tørt ved let at lade fugt indefra slippe ud og
med sin vandskyende effekt lukke af for regn udefra.

Klargøring
Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden
beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Tag –
og Murrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP
Grundrens eller anvend højtryksrenser. Bunden skal herefter være ren, tør,
fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes
med DYRUP Silomur Grunder fortyndet 1:1 med vand. Tidligere malede matte
overflader grundes med DYRUP Facade Silomur fortyndet med 10% vand. Blanke
overflader slibes matte.

Maling
Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå
nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat
er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C
og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke
arbejdes i direkte sollys.
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