
ANVENDELSESOMRÅDE
Anvendes til maling af vægge som er specielt sårbare 
for påvirkninger af jordslag, mug og alger, ved at der 
dannes en langvarig beskytteende hinde på underlaget 
som beskytter mod disse organismer.

Overfladebehandling med Silancolor Paint Plus 
giver et dekorativt resultat med lang levetid grundet 
vandafvisende og åndende egenskaber.

Eksempler på anvendelse
•	Maling af facader der er skadet af jordslag og mug.

•	Maling af facader mod nord.

•	Maling indendørs hvor der findes mug (f.eks. kælder, 
køkken) eller hvor der forekommer kuldebroer.

TEKNISKE EGENSKABER
Silancolor Paint Plus er specielt modstandsdygtig 
mod vækst af jordslag, mug og alger. Produktet 
kan anvendes til maling af vægge som allerede 
har problemer med denne type organismer, her i 
kombination med forbehandling og rengøring med 
Silancolor Cleaner Plus.Kan ligeledes anvendes 
præventivt ved at male bygninger i miljøer hvor 
mikroorganismer har gode vækstvilkår. Et typisk 
anvendelsesområde er nordvendte vægge der er 
specielt udsatte for jordslag fordi disse ligger i fugtigt  
og køligt miljø størstedelen af året.

Silancolor Paint Plus en silikoneharpiks baseret 
maling i vanddispersion som ud over allerede 
nævnte fordele, har den også andre fordele som 
sædvanligvis forbindes med denne type produkter, 
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UDFØRELSE
Forberedelse af underlaget
Nye overflader eller overflader som pletvis er 
udbedret med reparationsmørtel, skal være 
gennemhærdet, helt rene, hele og tørre. Alle 
spor af olie, fedt, støv samt eventuelle løse 
partikler skal fjernes fra overfladen. Fjern 
alle spor af jordslag, mug og alger. Disse 
fjernes medens de er fugtige og efter grundig 
behandling af overfladen med Silancolor 
Cleaner Plus.

Påfør Silancolor Cleaner Plus over hele 
overfladen med manuel lavtrykssprøjte eller 
med pensel. Lad produktet trænge ind i 
overfladen og vent i nogle få minutter mens 
rengøringsprocessen finder sted. Fjern 
herefter mug og alger med en børste. Gentag 
denne operation nogle gange og påfør 
Silancolor Cleaner Plus kontinuerligt for at 
sikre god indtrængning. Forsegl revner og 
reparer områder som er porøse, svage  
eller i anden dårlig forfatning samt afret 
ujævne områder i underlaget. Herefter 
kan Silancolor Primer Plus påføres når 
overfladen er fuldstændig tør.

Forsegl porøsiteten og udglat ujævne 
områder i underlaget med mørtel og 
udglatningsprodukter fra MAPEIs serie af 
byggeprodukter Silancolor Paint Plus kan 
herefter påføres efter ca. 12-24 timer eller  
når overfladen er helt tør.

Forberedelse af produktet
Silancolor Paint Plus fortyndes med 15-20% 
vand og omrøres godt med rørværk med 
blandespiral ved lav hastighed til blandingen 
er homogen. Såfremt blot en del af produktet 
skal anvendes, skal hele spanden med 
Silancolor Paint Plus røres op før den 
ønskede mængde hældes op fremfor for at 
udtage en mindre mængde til fortynding.

Påføring af produktet
Påfør Silancolor Paint Plus over et tørt strøg 
med Silancolor Primer Plus på traditionel 
vis med pensel, rulle eller sprøjteudstyr. 
For at opnå maksimal beskyttelse er det 
nødvendigt med mindst to strøg Silancolor 
Paint Plus. Andet strøg påføres 24 timer 
efter det første under normale temperatur og 
fugtforhold. Påfør ikke Silancolor Paint Plus 
ved udsigt til regn, i direkte sol, stærk vind 
eller ved temeperaturer under +10°C samt 
luftfugtighed over 85%.

Rengøring
Anvendt værktøj og udstyr rengøres med 
vand før Silancolor Paint Plus tører.

FORBRUG
Forbruget er meget afhængigt af underlagets 
absorberingsevne og ujævnheder, farven på 
den anvendte maling samt redskaberne, som 
bruges til påføringen. Under normale forhold 
er forbruget generelt 0,3-0,4 kg/m² (til 2 lag  
af produktet).

EMBALLAGE
Silancolor Paint Plus leveres i plastspand 
med 20 kg.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Ved opbevaring i uåbnet original emballage, 

som ekstrem kraftig vandafvisende og gode 
vanddampgennemtrængelige egenskaber. 
I modsætning til traditionelle syntetiske 
malingstyper danner den en tynd porøs hinde 
på overfladen i stedet for en film. I tillæg hertil 
fører anvendelsen af speciel silikoneharpiks til 
at vandet ikke trænger ind og væggen holder 
sig tør under alle forhold.

Effekten af Silancolor Paint Plus, som 
skyldes de specielle komponenter der er  
tilsat malingen, eliminerer alle de 
miljømæssige årsager som normalt  
stimulerer væksten af mikriorganismer  
og beskytter derfor facaden.

Silancolor Paint Plus indeholder et 
anti-mug- og anti-meldugsmiddel.

Silancolor Paint Plus anvendt i kombination 
med Silancolor Primer Plus og, hvor det er 
nødvendigt, med Silancolor Cleaner Plus, 
udgør et komplet, effektivt beskyttende 
system som giver en langvarig beskyttelse  
af overfladen.

Silancolor Paint Plus hæfter godt på alle 
typer murpuds og til gammel maling med 
god vedhæftning. Produktets vandafvisende 
egenskaber beskytter underlaget mod 
kemiske, virker smudsafvisende, er meget 
modstandsdygtig overfor den udvaskende 
effekt af regnvand og er meget hårdfør.

Silancolor Paint Plus har stor holdbarhed 
overfor alkalier, rengøring, UV stråling og 
ældning, samt bevarer sine egenskaber i 
meget lang tid.

Ud over de beskyttende egenskaber giver 
Silancolor Paint Plus en attraktiv finish og 
en jævn og fløjlsagtig overflade. Silancolor 
Paint Plus leveres i et stort udvalg af farver, 
som fås gennem ColorMap® systemet.

ANBEFALINGER
•	Påfør ikke Silancolor Paint Plus direkte på 

overflader med jordslag, mug eller alger; 
disse skal først fjernes med Silancolor 
Cleaner Plus efterfulgt af en forbehandling 
med Silancolor Primer Plus.

•	Anvend altid Silancolor Primer Plus inden 
påføring af Silancolor Paint Plus.

•	Påfør ikke Silancolor Paint Plus på fugtige 
underlag eller på underlag, som ikke er 
hærdet.

•	Påfør ikke Silancolor Paint Plus i 
temperaturer, der er lavere end +5°C eller 
højere end +35°C (overfladen skal i alle 
tilfælde være tør og må ikke være udsat  
for direkte sollys).

•	Påfør ikke Silancolor Paint Plus hvis 
fugtigheden er højere end 85%.

•	Påfør ikke Silancolor Paint Plus i 
blæsevejr, eller hvis der er regn på vej.

•	Vi henviser til afsnittet “Sikkerheds- 
instruktioner for forberedelse og påføring”.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: tyk væske

Farve:
hvid, fra MAPEIs farvekort, eller i diverse farver, som 
er opnået ved at bruge det automatiske farvesystem 
ColorMap®

Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55

Tørstofsindhold (EN ISO 3251) (%): 65

MALKODE: 1993:00-1

PÅFØRINGSDATA

Fortyndingsrate: 15-20% vand

Ventetid mellem hvert lag: mindst 24 timer ved normal fugtighed og temperatur, og 
i alle tilfælde først når det tidligere lag er fuldstændig tørt

Påføringstemperatur: fra +5°C til +35°C

Forbrug (kg/m²): 0.3-0,4 (ved 2 lag)

SLUTEGENSKABER

VOC indhold af færdigblandet produkt (hvidt) 
(Europæisk direktiv 2004/42/EC) (g/l): ≤ 5

VOC indhold af færdigblandet produkt (farvet) 
(European Directive 2004/42/EC) (g/l): ≤ 28

Farvevariation efter 1.000 timer i en vejrmaskine 
(ifølge ASTM G 155 cyklus 1 standard), hvid farve: ΔE < 1

Farvevariation efter 1.000 timer i en vejrmaskine 
(ifølge ASTM G 155 cyklus 1 standard), grå farve: ΔE < 1

Dampdiffusion modstandskoefficient (u)  
(EN ISO 7783): 600

Resistent over for passage af damp i forhold til et 
tørt lag på 0,1 mm tykkelse So (m) (EN ISO 7783): 0,06

Vandabsorberingskoefficient på grund af kapillær 
opdrift W24 [kg/(m²·h0,5)] (EN 1062-3): 0,06

Sd·W =: 0,0036 kg/(m·h0,5) 
Værdien af Sd x W er mindre end 0,1, og dermed lever 
Silancolor Paint Plus op til Kuenzles teori (DIN 18550)

KLASSIFIKATION IFØLGE EN 13300

Dækkeevne på en rækkevidde af 10 m²/l  
EN ISO 6504-3:

> 94%
klasse 4

Skuremodstandsdygtighed 200 cyklusser  
EN ISO 11998:

< 20 mikrometer
klasse 2

Glans 85°
EN ISO 2813:

2,0
mat

Formalingsgrad  
EN 21524:

< 100 mikrometer
fin
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beskyttet mod direkte varmekilder og ved 
temperaturer på mellem +5°C og +30°C er 
produktet holdbart i 24 måneder.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER VED 
FORBEREDELSE OG BRUG
Silancolor Paint Plus er farlig for 
vandlevende organismer. Undgå udlip i 
naturen. Når produktet påføres, anbefaler 
vi brug af beskyttelseshandsker og –briller 
samt at tage de sædvanlige forhåndsregler 
for håndtering af kemiske produkter. Hvis 
produktet påføres i et lukket område, sørg  
for god ventilation.
For yderligere og fuldstændig information 
om sikker anvendelse af vore produkter, 
se seneste verion af sikkerhetsdatablad for 
produkterne.

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
forekommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vor nuværende viden om  
og erfaring med vore produkter.

Al ovenstående information må derfor 
betragtes som vejledende og danne grundlag 
for vurdering.
Enhver som anvender produktet skal på 
forhånd sikre sig at produktet er egnet til den 
påtænkte brug.
Brugeren står selv som ansvarlig såfremt 
produktet bliver anvendt til andre formål end 
anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Se venligst den seneste version af det 
tekniske datablad  som er tilgængelig på 
vores hjemmeside www.mapei.dk

Vores miljøforpligtigelse.
MAPEI`s produkter bidrager til at arkitekter  
og entreprenører kan udvikle LEED

certificerede projekter, i 
overensstemmelse med U.S. 
Green Building Counsil.
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Alle referencer for produktet er 
tilgængelig ved forespørgsel samt 
på hjemmesiderne www.mapei.dk 

og www.mapei.com
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