
Combimix produktdatablad

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens 
användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förut-
sättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruk-
tion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra 
produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstå-
ende information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Produktbeskrivning
Silikatfärg är en fasadfärg på dispersionsbaserad silikat.  

Användningsområde
Produkten används utvändigt på mineraliska och silikatbaserade underlag samt för renovering 
av organiska, ej elastiska underlagr.  

Förbehandling
Temperatur i underlag och lokal ska vara 8–30 ºC. Underlaget måste vara fast, torrt, rent och 
bärkraftigt samt vara fritt från sinterskikt,  saltutslag och släppmedel. Fuktigt resp. ofullständigt 
härdat underlag kan leda till  skador som t.ex. blåsbildning, sprickor i efterföljande beläggning. 
Kontrollera befintliga beläggningars bärkraft. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga. 

Blandning
Använd så lite vatten som möjligt för att ställa in optimal arbetskonsistens. Rör om  noga före 
applicering. För maskinell applicering måste vattentillsatsen på resp.  maskin/pump ställas in. 
Intensiva färgtoner kräver i regel mindre vatten för att  optimera materialkonsistensen. Om mate-
rialet blir för tunt, försämras  bearbetningen och egenskaperna (t.ex. täckförmåga, färgton). Mel-
lanbehandling förtunnad upp till max 10 % med vatten. Slutbeläggning förtunnad upp till max 
10 % med vatten. 

Applicering
Applicera med pensel, roller eller Airless-spruta. 

Efterbehandling och uttorkning
Vid högre luftfuktighet och/eller lägre temperatur förlängs torkningstiden i motsvarande grad. 
Vid ogynnsam väderlek bör lämpliga skyddsåtgärder alltid vidtas (t.ex. regnskydd) för pågående 
eller nygjorda fasadytor. Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: 
överarbetningsbar efter ca 8 timmar. 

Lagringstid och förpackning
Lagras väl tillsluten och frostfritt. Skyddas mot stark värme och direkt solljus. Bästa kvalitet i 
originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas 
med hjälp av batchnumret på förpackningen.  
Batchnumret betyder: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = vecka.  
Exempel: 5450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2015

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomma hinkar lämnas till plaståtervinning. Överblivet material som lagras på rätt sätt kan använ-
das igen. Gammalt material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. 

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare 
odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.
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Sid: 1(1)Silikatfärg
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tim

5–30 °C
4–10 
min

Tekniska data
Densitet 1,5–1,6 g/cm³

Vattengenomsläpplighetskvot w < 0,1 kg/(m2*H0,5)

Diffusionsekvivalent 
luftsksikttjocklek

< 0,01 m

Vattenångdiffusionsmot-
ståndskoeffivient μ

50

 Glans matt

Materialåtgång (per strykning) ca 0,4–0,5 l/m²


