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SILOKSAN FACADE  
Silikone-emulsionsfacademaling 

 
 
TYPE 
 

 
SILOKSAN FACADE er en helmat silikone-emulsionsbaseret maling til mineralske 
overflader. Malingen giver en vandafvisende, men diffusionsåben overflade så 
vanddamp indefra kan trænge ud. 
 

ANVENDELSE 
 

Anvendes udendørs på nye og tidligere malede overflader på facader af f.eks. beton, 
puds, tegl, kalksandsten og mineralske plader. 
 

SPECIELLE EGENSKABER 
 

SILOKSAN FACADE silikone-emulsions facademaling er let at påføre med rulle eller 
sprøjte. Takket være bindemiddelopbygningen nedbrydes farven ikke af UV-stråler 
eller varme. Fordi SILOKSAN FACADE er vandafvisende, bevarer den sin renhed 
yderst godt selv i bymæssig bebyggelse, og den angribes ikke af sure luftarter.  
 
SILOKSAN FACADE er allerede overmalbar samme dag. Produktet behøver ingen 
særskilt grunding på hverken umalede eller malede overflader, fordi man i det første 
malingslag skal tilsætte SILOKSAN GEL. 
 

GODKENDELSER Produktet er CE-mærket til beskyttelse af betonkonstruktioner. Yderligere 
information: se side 3: "CE-MÆRKNING". 
 

 
TEKNISKE DATA 
 

 

Volumen tørstof Ca. 36 % 
 

Vanddamppermeabilitet  
(EN ISO 7783) 

 

 
sd < 0,14 m 

Flygtige organiske stoffer 
(VOC) 

 

 
EU VOC-grænseværdi (kat A/c): 40 g/l. Produktets VOC: maks. 40 g/l 

Praktisk rækkeevne 4-6 m²/l 
 

Massefylde 1,5 g/ml 
 

Tørretid ved +23 °C / 50 % RH 
- støvtør 
- overmalbar 
 

 
Efter 30 minutter 
Efter 2-3 timer 
 
Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser. 
 

Fortynder og rengøring af  
redskab 

Vand. 
 

 
Glans 

 
Helmat. 

 
Farver 

 
SILOKSAN farvekortets farver.  
 

Vejrbestandighed Yderst god. 
 

Emballagestørrelse 
(varierer fra land til land) 

Base 1: 2,7 l, 9 l 
Base 3: 2,7 l, 9 l 
 

 
SIKKERHEDSDATA 

 
Se sikkerhedsdatablad. 
 
 

Vend 
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BRUGSANVISNING 
 

 

Forbehandling 

 
NYE OVERFLADER: 
Nye betonelementer og pudsede overflader kan males med SILOKSAN silikone-
emulsionsmaling tidligst en måned efter pudsning, når overfladen har sat sig helt og 
ikke længere er våd eller fugtig. Målte værdier ved beton skal være under 97 % 
relativ fugtighed (RH) eller 4 % i vægtprocent. 
 
Det anbefales, at nye pudsoverflader først behandles efter en hærdningstid på 6-8 
uger. 
 
Alt snavs fjernes fra overfladerne med højtryksrenser. Efter behov kan der tilsættes 
sand til vaskevandet eller anvendes en stålbørste eller lignende for at opnå 
tilstrækkelig overfladeprofil (f.eks. støbeformede overflader). 
OBS! Ved maling af betonelementer bør al cementslam fjernes før maling. Ved 
håndtering af underlag indeholdende asbest, skal myndighedernes forskrifter følges. 
 
TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: 
Fjern flager og løs eller pulveragtig maling (f.eks. kalk). Metoden afhænger af 
underlagets hårdhed og den type maling, som skal fjernes. Anvend f.eks. stålbørste, 
højtryksrensning med varmt vand eller vand-sandblæsning. Fjern også løstsiddende 
sprøde puds- eller betonoverflader. Undersøg betonelementsamlingernes tilstand og 
reparer efter behov. 
Eventuelle revner ved betonoverfladernes betonjern åbnes ved hugning, med 
slibemaskine, sliberondel eller lignende, hvorefter betonen grov slibes efter behov. 
Rengør blottet stål for rust og rustbeskyt med f.eks. INERTA MASTIC epoxymaling. 
Udfyld åbne sprækker og revner i niveau med den omgivne beton, på 
betonoverflader med egnet mørtel og på pudsede overflader med kalkcementmørtel. 
Den reparerede overflade efterbehandles og skal hærde før maling. 
 

Grunding Omrøres grundigt før anvendelse.  
 
Rene og faste mineralske overflader grundes med SILOKSAN FACADE silikone-
emulsionsmaling med tilsætning af SILOKSAN GEL (9:1). Ved grunding kan 
malingen fortyndes 5 % med vand. Denne grunding kan også anvendes på tidligere 
malede overflader.  
 

Overfladebehandling Udføres med ufortyndet SILOKSAN FACADE silikone-emulsionsmaling. 
Sørg for at hælde hele den mængde op af samme batch, som er nødvendig for at 
opnå en jævn overflade, for at undgå farveforskelle. Hvis det bliver nødvendigt at 
male med en anden batch, skal grænserne mellem den nye og gamle maling males 
med en blanding af de to batcher. (f.eks. 1:1). 
 

Påføringsredskab Malingen påføres med pensel, rulle eller ved airless sprøjtning. 
Egnet dysestørrelse ved airless sprøjtning er 0,017”-0,021”. 

  
Påføringsforhold  Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være 

over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.  
 

Opbevaring Opbevares frostfrit. 
 
 
 

 
Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os 
ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste 
vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos’ ansvar dækker alene skader 
opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og 
sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.  
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CE-MÆRKNING 

0809 

Teknos Oy 
Takkatie 3, P.O. Box 107 
FI-00371 Helsinki, Finland 

13 
Ydeevnedeklaration nr. 0018 

(testet i følgende behandlingssystemer: 
SILOKSAN FACADE silikone emulusionsmaling tilsat SILOKSAN Gel 

SILOKSAN Primer, grunding + SILOKSAN FACADE silikone emulsionsmaling) 

0809-CPR-1063 
EN 1504-2:2004 

Overfladebehandlingsprodukter – belægning 
Fugtighedskontrol (2.2) 

Stigende resistivitet (8.2) 

Vanddampgennemtrængelighed Klasse I: SD < 5 m 

Kapillarprøvning og 
vandgennemtrængelighed 

Krav: w < 0,1 kg/m2h0,5 

Vedhæftningsstyrke ved træktest Krav: Stift system med bevægelse: 
≥ 1,0 (0,7) N/mm² 

Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad. 


