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Drift og vedligehold af 
Skalcem S2000/CF2000 

Klargøring af underlag
• Vandskuringen kan rengøres med højtrykrenser 
 på lavt tryk, men vær opmærksom på at facaden 
 tilføres store mængder vand

• 1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling 
 behandles facaden med Skalflex Alt-Rens opblandet 
 med rent, koldt vand i forholdet 1:10. Produktet 
 påføres i et rigeligt lag med alm. havesprøjte. Lad 
 produktet virke i 2-5 døgn i tørvejr, før der afvaskes 
 med vand og børste eller let højtryksrensning.

• Evt. mursalte og snavs afbørstes med stiv kost

• Vær opmærksom på, at muren skal være helt tør 
 før der kan males

• Ved krakeleringsrevner i underlaget, kontakt 
 venligst Skalflex

Efterbehandling med maling
Malingen påføres med pensel eller rulle i et jævnt og 
dækkende lag.

Ved opfriskning af samme farve
Der males med Skalflex Facade-Silikatmaling, opblandet 
med 10% Skalflex Silikatgrunder. 

Ved farveskift
Der grundes med Skalflex Facade-Silikatmaling opblandet 
med 50% Skalflex Silikatgrunder.

Når det grundende lag er tørt efter 1-2 døgn, males 
med Facade-Silikatmaling fortyndet med 10% Skalflex 
Silikatgrunder.

Bemærk
Intervallet for vedligehold af Skalcem S2000/CF2000 er 
5-10 år.

Arbejdet må ikke udføres i vinterperioden eller ved 
døgntemperaturer under +5°. Nybehandlet facade skal 
beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter udførelse.

Ved fugtproblemer, eller hvis vandskuringen ikke er helt 
tør, anbefales det at male med Skalcem 100 (fugthær-
dende, cementbaseret murmaling).
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Ansvarserklæring:
Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og bæredygtigt.
Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsrør, tag, sålbænke eller andre afdækninger. 
Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og 
U-værdiberegning. Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.


