proPERLA® Facademaling er en mat speciel udviklet
smudsafvisende og selvrensende facademaling,
baseret på en silicone emulsion til udvendig
anvendelse for optimal beskyttelse mod vind og vejr.

OVERFLADE STRUKTUR:
Forarbejdning: Se side 2.
Anvendelse af primer: Se side 2.

Anvendelse:
Vejrbestandig og specielt smudsafvisende udvendig
maling til mineralske overflader samt til renovering af
silikater, emulsionsmalinger etc. Holder facaden tør og
har en rigtig god vedhæftningsevne for lang
holdbarhed.
Funktioner:
Vandopløseligt , lav filmspænding , vejrbestandig
ifølge VOB, vandafvisende i overensstemmelse med
ISO DIN 4108 , alkali resistent , åben for vanddamp ,
ikke- filmdannende , modstandsdygtig over for snavs
og luftforurenende stoffer , let at bruge og meget
modstandsdygtigt over for svampe, mos og alger.
Bindemiddeltype: Silicone harpiks emulsion samt
særlig silan polymer.
Vægtfylde : ca. 1.50
Diffusionsåbenhed: Sd-værdi: 0,06
Glans : mat
Farve : Hvid
Toning af farver: Pastelfarver
Opbevaring: Køligt , men over frysepunktet. I uåbnet
emballage.

Fyldningsarbejde (hvis relevant):
Fyld med en Filler1 passende fyldstof i henhold til
retningslinjerne forarbejdning. Efter fuldstændig tør)
efterbehandle med proPERLA® Primer.
Sidste lag:
proPERLA® fortyndet op til 10% med vand.
Bemærkninger:
Brug ikke proPERLA® produkter sammen med
materialer af andre typer, såsom silikat-eller
dispersionsmalinger eller dispersion silikat baserede
mm.
Bland ikke proPERLA® med andre malingssystemer.
Elastiske
facade
belægninger
med
meget
termoplastiske egenskaber er ikke velegnet som
underlag. De skal fjernes, fx ved udvaskning.
Se sikkerhedsdatablad for produkt
information relevant for sikkerheden.

detaljeret

Emballage: 10 Liter
Anvendelse: Pensel, rulle, sprøjtepistol.
Sprøjte data: Airless
Dyse størrelse: 0,021 tommer
Sprøjtevinkel: 50°
Tryk: 150-200 bar
Fortynding: Op til 10% vand
Rengøring af værktøj: Med vand umiddelbart efter
brug.
Rækkeevne: Ca. 150 ml / m2 pr lag på ikke sugende
overflader. Tilsvarende mere på sugende overflade.
Bestem nøjagtig forbrug ved prøveopstrøg.
Minimum temperatur for påføring: + 5 ° C ( luft og
undergrund)
Tørretid: Under normale klima forhold (+ 20 ° C , 65 %
relativ luftfugtighed .)
Efterbehandling: ca. 12 timer. Tørretiden stiger
tilsvarende i kold eller fugtigt vejr.
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