
- slitstark cementfärg

Välj själv – 9 vackra standardfärger

Murma Byggematerial AB
Elementvägen 2 · 437 36 Lindome

Telefon 031-992045 · Telefax 031-992391
info@murma.se · www.murma.se

Välj själv
– ett naturligt val av färger

9 grundfärger och 21 toningsfärger, vilka alla ger en vacker
sidenmatt yta som kännetecknar en naturprodukt.

Se kulörkarta hos våra återförsäljare eller rekvirera ett färg-
prov från oss.

Skalcem 100 kan målas direkt på
mursten, puts och tunnputs

och är en mycket ekonomisk
och hållbar produkt, som

kan rekommenderas till
alla typer av byggnader.

Cementbaserad fasadfärg, som skyddar och bevarar väggen.
Rekommenderas till målning ute och inne till både nya och
gamla hus.

Med hjälp av färgkartan
kan Du själv välja Din
egen kulör från de
9 grundfärgerna,
se baksidan av
denna broschyr.
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- slitstark cementfärg- slitstark cementfärg
Så här gör du!
1. BLANDNING
Blanda i proportionerna
5-6 liter vatten per 10 kg
Skalcem
100. Vid
färgtoning
blandas
tonings-
pulvret först i vatten för att fördela färgpigmentet.
Obs! vid toning används alltid Skalcem 100 vit, som bas.

2. OMRÖRNING:
Blanda/rör om med
visp på borrmaskin.
Blandningen måste
användas inom
2 timmar.

3. FÖRVATTNA:
Skalcem 100 är fukt-
härdande. Därför måste
underlaget förvattnas
d v s duschas med
vatten, innan arbetet
påbörjas. Vänta några
minuter, så att vattnet
hinner tränga in i underlaget.

4. APPLICERING:
Bästa resultat uppnås
med en syntetroller med
lång ludd men det går
även bra att använda en
kalkkvast eller pensel.

GRUNDNING:
Kraftigt eller ojämnt sugande underlag och underlag som lätt
färgar av sig, bör grundas med Beto-binder.

Sätt Din personliga
prägel på huset!

NYHET!

Välj själv
– ett naturligt val av färger
Välj själv

– ett naturligt val av färger

Beto-binder lever-
eras i 2 – 5 eller
10 liters dunk.

Tillsätts för att öka vidhäftningen på
släta ytor såsom betongelement
och vid invändig målning där det
kan vara svårt att förvattna underla-
get. Skall förvaras frostfritt.

BETO-BINDER

Med hjälp av färgkartan kan
Du själv välja Din egen kulör
från de 9 grundfärgerna,
se baksidan av denna
broschyr.

Skalcem 100 är en Cementbaserad fasadfärg. Den
levereras i pulverform som Du själv blandar med vatten och even-
tuellt Beto-binder. Här följer några av de viktigaste fördelarna med
Skalcem 100:

l Kan målas direkt på puts, betong eller mursten

l Täcker på de flesta ytor i en strykning

l Härdar som en del av underlaget

l Diffusionsöppen- tillåter väggen att andas

l Lång livslängd

l Väderbeständig- även i kustnära klimat

l Kan högtryckstvättas

Skalcem 100 finns i följande förpackningar:
10 kg hink och 20 kg säck

STRÄCKFÖRMÅGA:
Ca. 2-4 m2 pr. kg.

ANVÄNDINGS-
FÖRESKRIFTER:
Bästa härdning uppnås vid en
temperatur på min. +10° C.
Undvik målning i direkt solljus,
täck nymålade ytor vid regn.

UNDERLAG:
Skalcem 100 fäster på alla
mineraliska underlag, exempelvis
puts, betong och tegel. All kalk på
tidigare kalkade väggar, plast-
eller oljefärger måste avlägsnas
helt innan målning kan ske med
Skalcem 100. Borttagning kan
göras antingen med högtryckstvätt
eller mekaniskt med skrapa eller
borste. Eventuella alger tas bort med
Skalflex rengöring, ”Alt-rens”.
Ojämn fukthalt i underlaget kan leda till
nyansskillnader.

Skalcem 100 skall förvaras torrt.


