
ANVENDELSESMRÅDE
Hærdeplastbaseret silikonepuds i pastaform, 
tilgængelig i forskellige kornstørrelser, til udvendige, 
rustikke effekter. Produktet er velegnet til vægge, som 
kræver en attraktiv finish, perfekt vandafvisning og 
dampgennemtrængelighed.

Nogle anvendelsesmuligheder
• Dekoration	af	cement	eller	kalkbaseret	puds.
• Dekoration	af	Mape-Antique-baseret puds.
• Dekoration	af	affugtende	puds.
• Belægning	af	eksisterende	maling

(efter et forebyggende forsøg).

TEKNISKE EGENSKABER
Silancolor Tonachino er en fiberstyrket og 
hærdeplastbaseret silikonepasta, som har 
fordel af både en mineralbaseret belægning (høj 
dampgennemtrængelighed, så som Silexcolor 
Tonachino) og en syntetisk baseret belægning 
(ensartet farvetone, fremragende klæbeevne på 
eksisterende maling, som er godt hæftet til underlaget, 
og tilgængelig i en bred vifte af farver). Takket være 
produktets	specielle	formular	gør	Silancolor Tonachino 
underlaget gennemtrængeligt for vanddamp og meget 
vandafvisende.
I modsætning til normale syntetiske belægninger skaber 
Silancolor Tonachino ikke en film, som er vandtæt 
mod vanddamp, men en porøs film, som, på grund af 
brugen	af	speciel	silikonehærdeplast,	forhindrer	vand	i	
at trænge ind og sikrer at pudsen forbliver tør. 

Siloxanpuds til indvendig 
og udvendig påføring

VANDAFVISENDE OG 
TRANSPIRERENDE

HØJ FYLDEEVNE
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EN 15824

Silancolor Tonachino indeholder syntetiske fibre, som 
giver en god modstand mod revner.

Silancolor Tonachino klæber perfekt til alle traditionelle 
pudstyper, affugtere og eksisterende, intakt maling. På 
grund af sine vandafvisende egenskaber bliver 
underlaget beskyttet mod kemiske angreb, bliver ikke let 
beskidt, har fremragende modstandsdygtighed mod UV-
stråler og ælde, og bevarer sine egenskaber gennem 
årene. 
Silancolor Tonachino beskytter ikke kun overfladen, 
men produktet har også et meget behageligt, rustikt 
udseende.  Ud over de farver, som er tilgængelige i 
farvekortet, findes Silancolor Tonachino også i en bred 
vifte af farver, som kan opnås ved brug af det 
automatiske farvesystem ColorMap®.

Påfør altid et lag af Silancolor Primer eller Silancolor 
Base Coat før Silancolor Tonachino påføres. 
Tjek absorberingsevnen på eksisterende, intakt maling 
før det besluttes, om det er nødvendigt at påføre et lag 
af Silancolor Primer eller Silancolor Base Coat. 
Silancolor Tonachino er i overensstemmelse med 
kravene i EN 15824 (”Specifikationer for mørtler, baseret 
på organiske bindemidler”) til udendørs og indendørs 
brug.
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ANBEFALINGER 
• Påfør	ikke	Silancolor Tonachino på

fugtige underlag eller på underlag, som
ikke er hærdet ordenligt.

• Påfør	ikke	Silancolor Tonachino ved
temperaturer lavere end +5°C eller højere
end +35°C.

• Påfør	ikke	Silancolor Tonachino hvis
luftfugtigheden er højere end 85 %.

• Påfør	ikke	Silancolor Tonachino hvis der
er udsigt til regn, i blæsevejr eller i direkte
sollys.

• Vi	henviser	til	afsnittet
”Sikkerhedsinstruktioner for klargøring
og påføring”.

PÅFØRINGSPROCEDURE 
Klargøring af underlaget
Nye overflader, som skal behandles, 
eller overflader, som skal renoveres med 
reparationsmørtel, skal være hærdede, 
fuldstændig rene, godt hæftede og tørre. 
Fjern alle spor af olie eller fedt samt alle løse 
partikler fra overfladen. Forsegl revner og 
reparer ødelagte områder. Forsegl porer og 
niveller eventuelt ujævne dele af underlaget 
med mørtel og efterbehandlingsprodukter fra 
MAPEIs byggeserie.
Påfør Silancolor Primer (færdigblandet) eller 
Silancolor Base Coat. Efter 12 - 24 timer 
kan Silancolor Tonachino påføres.
For at gøre det lettere at påføre Silancolor 
Tonachino med kornstørrelse 1,2 mm, 
1,5 mm og 2,0 mm, og for at forbedre 
dækkeegenskaberne, kan Silancolor 
Primer før påføring fortyndes med 30 - 50 
% Silancolor Paint i samme farve som 
Silancolor Tonachino, eller blandes med et 
lag af Silancolor Base Coat i lignende farve. 
Malede overflader skal være rene og godt 
hæftet til underlaget. Hvis malingen er meget 
gammel og/eller porøs, påføres Silancolor 
Primer eller Silancolor Base Coat. 
Hvis malingen er godt hæftet og ikke særlig 
porøs, påføres Silancolor Tonachino direkte. 

Klargøring af produktet
Silancolor Tonachino er færdigblandet, 
men skal dog omrøres grundigt med en 
langsomkørende boremaskine med mixer. 
Hvis produktet er for tyktflydende, tilsættes 
1 - 2 % vand.

Påføring af produktet
Påfør Silancolor Tonachino med murske i 
plastic	eller	rustfrit	stål	på	en	tør	overflade	
af Silancolor Primer eller Silancolor Base 
Coat.	Beskyttelsesprocessen	kræver	et	lag	
af Silancolor Tonachino. Hvis der ønskes en 
mere jævn finish, påføres et afglatningslag, 
efterfulgt af et andet lag efter 24 timer. I 
begge tilfælde skal produktet fordeles jævnt 
med	et	vådt	pudsebræt	af	plastic	eller	en	våd	
svamp, afhængigt af den ønskede effekt. 
En lang række effekter kan opnås med 
Silancolor Tonachino (så som børstet finish, 
basrelief-effekt osv.) som illustreret i MAPEIs 
farvebrochure.
Rengøring
Udstyret, som er brugt til påføring, kan renses 
med vand før Silancolor Tonachino tørrer. 

FORBRUG 
Afhængigt af kornstørrelse
- Silancolor Tonachino 0,7 mm:

1,7 - 2,0 kg/m2	til	en	komplet	proces.
- Silancolor Tonachino 1,2 mm:

1,9 - 2,3 kg/m2	til	en	komplet	proces.
- Silancolor Tonachino 1,5 mm:

2,2 - 2,6 kg/m2	til	en	komplet	proces.
- Silancolor Tonachino 2,0 mm:

2,6 - 3,0 kg/m2	til	en	komplet	proces.

I alle tilfælde er forbruget meget afhængigt af 
ruheden i underlaget. 

EMBALLAGE
Silancolor Tonachino leveres i 20 kg 
plastspande.

LAGRING
Produktet er holdbart i 24 måneder, hvis det 
lagres på et tørt sted, langt fra varmekilder, 
ved en temperatur på mellem +5°C og +30°C. 
Beskyt	produktet	mod	frost.
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TEKNISKE DATA (typiske værdier)

I overensstemmelse med følgende 
standarder:

- produkter, certificeret i henhold til EN 15824 
  (Specifikationer for mørtler, baseret på organiske bindemidler, 
  til udendørs og indendørs brug), overensstemmelse 
  certificeringssystem 3 (også for påføringer, underlagt regler om 
  reaktion ved brand).
- type, i henhold til EN 15824: Vandbaseret produkt til udendørs og 
  indendørs brug.

PRODUKTIDENTITET

Farve: hvid, farve ifølge farvekortet eller farve, som kan opnås ved brug af 
farvesystemet ColorMap®.

Konsistens: pasta

Densitet (g/cm³): 1,65 - 1,95 (afhængig af kornstørrelse)

Tørstofsindhold (%): ca.	80

Viskositet (mPa•s): 60.000 - 80.000 (afhængig af kornstørrelse)

Kornstørrelse: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

PÅFØRINGSDATA

Klargøring: færdigblandet

Påføring: murske	af	plastic	eller	rustfrit	stål

Forbrug (kg/m2): 1,7 - 3,0 (afhængig af kornstørrelse)

Tørring: i fri luft

Maling: efter 12 - 24 timer

Temperatur under påføring: fra +5°C til +35°C

Brugstid efter blanding: 15 minutter

Afbindingstid: 60 minutter

Klar til let gangtrafik: 3 - 4 timer

PRÆSTATIONSEGENSKABER FOR CE-CERTIFICERING I HENHOLD TIL EN 15824-2 
TEKSTURBELÆGNINGER, BASERET PÅ ORGANISKE BINDEMIDLER, 
TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG

Standard Test
RESULTATER OG OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE

Kornstørrelse 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm

EN ISO
7783-2

Vanddamp-
permeabilitet

SD (m) 0,11 0,09 0,09 0,09

Forbrug relateret til SD 
(kg/m2) 2,0 2,3 2,5 2,7

Resultat/klasse V1 (SD < 0,14 m)

EN 1062-3 Vand-
absorbering

w [kg/(m2•h0,5)] 0,4 0,04 0,03 0,04

Resultat/klasse W3 (w ≤ 0,1 [kg/(m2•h0,5)]

EN 1542 Klæbeevne

Klæbeevne (N/mm2) 0,95 1,07 1,16 0,78

Brudtype A/B A/B A/B A/B

Resultat/klasse Opfylder (≥ 0,3 MPa)

EN 13687-3 Slidstyrke

Antal	cyklusser 20 20 20 20

Slut-klæbeevne (N/mm2) 2,16 2,06 1,11 0,95

Brudtype A/B A/B A/B A/B

Forandringer Nej Nej Nej Nej

Resultat/klasse Opfylder (≥ 0,3 MPa)

EN 1745 Varme-
ledningsevne Resultat/klasse

0,93 W/mK
(tab værdi, P=90 %, 
i.f.m. tør densitet på 

1.800 kg/m3)

1,28 W/mK
(tab værdi, P=90 %, 
i.f.m. tør densitet på 

2.000 kg/m3)

EN 13501-1 Brand-
reaktion Resultat/klasse A2-s1,d0

Silancolor Tonachino er	i	overensstemmelse	med	Kuenzles	teori	(DIN	18550) 
fordi	værdien	af	SD	x	W	er	mindre	end	0,1.
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Tonachino SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG PÅFØRING
Silancolor	Tonachino	anses	ikke	som	farlig	i	
henhold	til	gældende	normer	for	klassificering	
af	blandinger.	Det	anbefales	dog	at	anvende	
sikkerhedshandsker og briller samt at tage de 
sædvanlige forholdsregler, som gælder ved 
håndtering af kemiske produkter.
Sørg for god ventilation, hvis produktet 
påføres i lukkede områder.
For flere og mere uddybende informationer 
vedrørende sikker håndtering af vores 
produkter, se seneste udgave af produktets 
sikkerhedsdatablad.

PRODUKT	TIL	PROFESSIONELT	BRUG

BEMÆRK
Selv om de tekniske detaljer og anbefalinger 
i produktets datablad repræsenterer vores 
nuværende kendskab til og erfaring med 
produktet, skal al ovenstående information 
betragtes som retningsgivende og genstand 
for vurdering efter lang tids brug. Derfor 
skal enhver, som har til hensigt at benytter 
produktet, på forhånd sikre sig, at produktet 
er egnet til det tiltænkte formål. I ethvert 
tilfælde er brugeren er selv helt ansvarlig for 
enhver konsekvens, der måtte opstå som 
følge af produktets anvendelse.

Vi henviser til senest opdaterede version 
af produktets tekniske datablad, som er 
tilgængeligt på www.mapei.dk

Alle referencer til produktet er 
tilgængelige på forespørgsel 

og på vores websites; 
www.mapei.dk og 
www.mapei.com


