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Skalcem 100
- stærk cement-murmalingSkalflex A/S · Industrivej 20B · DK-8800 Viborg

Tel.: +45 86 61 22 99 · Fax: +45 86 61 21 99
www.skalflex.dk · mail@skalflex.dk
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Ton selv - 30 flotte farverInspiration

Skalcem 100 leveres i 9 grundfarver og kan tones til yderligere 
21 flotte farver - alle står med den smukke fløjlsmatte overflade, 
som kendetegner et naturprodukt. 
Ovenstående farver er gengivet på tryk og vil derfor ikke 
matche den rigtige farve. Vi anbefaler altid at man, ud over 
at se farvekort hos vore forhandlere, køber en farveprøve 
som afprøves i omgivelserne. Bemærk venligst, farver vil altid 
optræde anderledes i dagslys end i kunstig belysning.
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Skalcem 100 kan males direkte på mineralske overflader så 
som mursten, puds, beton, lecablokke m.m. Skalcem 100 er 
et økonomisk og holdbart produkt, som er velegnet til alle 
typer byggeri.

Ta’ selv - Ton Selv



Så let er det!Ta’ selv        Ton SelvSkalcem 100

Skalcem 100 er den foretrukne cement-murmaling. Den 
leveres i pulverform, som du selv blander op med vand og 
evt. Beto-Binder. Her nævnes nogle af de vigtigste fordele 
ved Skalcem 100:

• Kan males direkte på puds, vandskuring eller mursten

• Påføres og hærder på fugtige facader

• Dækker på de fleste overflader i én arbejdsgang

• Hærder op som en del af overfladen

• Diffusionsåben - muren kan ånde

• Langtidsholdbare farver

• Vejrbestandig - tåler også kystnært klima

• Kan højtryksrenses

• Er kunststofmalinger overlegen i fugtigt miljø

Rækkeevne
Ca. 2-4 m² pr. kg.

Vejrforhold
Den bedste ophærdning fås ved temperaturer på min. 10°C. 
Undgå at arbejde i direkte sollys, afdæk nymalet mur ved 
regn.

Underlag
Skalcem 100 binder på 
alle mineralske overflader, 
herunder mursten, puds, beton, 
lecablokke m.m.
Kalk, plastic- eller oliemaling 
skal afrenses helt inden påføring 
af Skalcem 100. Eventuelle alger 
fjernes med Alt-Rens. Bemærk at 
uens fugtindhold i underlaget kan 
medføre farveforskelle.
Skalcem 100 skal opbevares tørt.

1. Opblanding
Fyld 5-6 liter koldt vand i spanden 
pr. 10 kg Skalcem 100. Ved 
toning opblandes tonepulveret 
først i vandet for at fordele 
farvepigmentet. Bemærk: Ved 
tonefarve benyttes altid Skalcem 
100 hvid som base.

2. Oprøring
Brug et piskeris på boremaskine. 
Malingen skal anvendes indenfor 
2 timer.

3. Forvanding
Overfladen forvandes ved 
overbrusning før maling på-
begyndes. Vent nogle minutter 
inden påføring.

4. Påføring
Påføres bedst med langluvet 
syntetisk malerrulle. Kalkkost  
eller pensel kan også benyttes.

Du kan selv tone en vifte af nye lyse farver ud fra de 9 
grundfarver. Se farveudvalget hos din forhandler - få inspiration 
på bagsiden.
Med Skalcem 100 kan du sætte dit personlige præg på 
huset!

Beto-Binder
Beto-Binder leveres i 2, 5 eller 
10 liters dunke.
Tilsættes for at øge vedhæft-
ningen på glatte overflader, 
f.eks. beton-elementer, og 
ved indvendig maling, hvor 
forvanding er problematisk. Skal 
opbevares frostfrit.

Grunding
Stærkt sugende, uens sugende og let afsmittende 
overflader bør grundes med Beto-Binder.

Opblanding
Bemærk, for at opnå ensartet struktur og farve er det 
meget vigtigt, at hver blanding altid tilsættes den 
samme vandmængde.
 


