
Murtex Siloxane
Januari 2020

Produktbeskrivning
Murtex Siloxane är en vattenburen helmatt fasadfärg
avsedd för utvändig målning på puts primärt.  Vid målning
på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs
fast och väl bundet.
Uppfyller Fransk standard (FD T30-808 10C) för en äkta
Siloxane, vilket innebär att produkten är diffusionsöppen
och vattenmotståndig.
Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger
(inkapslade fungicider)
Universalfärg som kan användas på de flesta mineraliska
underlag.
 
Behandling
Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och
liknande föroreningar. Det är viktigt att underlaget är väl
bundet och fast.
Om du är osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt
bunden, kontakta din lokala butik för råd.
 
Målning
1.Sugande och/eller kritande ytor borstas av och tvättas
med avsett tvättmedel enligt intstruktionen.
2.Vid nymålning samt vid sugande och lätt kritande
grundas ytan med Murtex Hydro Primer
3. Färdigmålas 2 ggr med Murtex Siloxane.
 
Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte
direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de
närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
Vid regn innan ytan är torr, kan det uppstå synliga rinn-
märken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller
kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga
regn mot den målade ytan. 
Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar
torktiden.
Arbeta med produkten under goda torkförhållanden,
arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och
under 5 grader.   

Teknisk data
Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Silikonemulsion
Glans: Helmatt (3)
Torktid 23°C 50% RF:1 timme
Övermålningbar 23°C 50% RF:12 timmar
Färgåtgång: Nymålning 4-6m2/l
Färgåtgång: Ommålning 6-8m2/l
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning:Vatten
Verktyg:Pensel,Roller, Spruta
Förpackning: 1, 2.5 och 10 liter
Baser: BW, BM,BC
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c) 40 g/l Innehåller < 2g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg
från verktyget innan rengöring. Använda
verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till
miljöstation. Se även information på
Säkerhetsdatabladet.
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra
kulörer kan siffervärdena variera.
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Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss
rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
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