
Cementbaserad fasadfärg, som skyddar och bevarar väggen

Skalcem 100 Nordic

 Lång livslängd

 Kan målas direkt på puts, betong eller mursten

 Täcker de flesta ytor i en strykning

 Härdar som en del av underlaget

 Diffusionsöppen – tillåter väggen att andas

 Väderbeständig – även i kustnära klimat

 Kan högtrycktvättas

BSAB 96 LC
November -11



Kulörer
Skalcem 100 Nordic finns i tre 
standardkulörer, vit, grå och gul.

Grundning
Kraftigt eller ojämnt sugande under-
lag och underlag som lätt färgar av 
sig, bör grundas med Beto-binder.

Vidhäftning
Beto-binder tillsätts för att öka vidhäft-
ningen på släta ytor såsom betong-
element och vid invändig målning 
där det kan vara svårt att förvattna 
underlaget.

Så här använder du Skalcem 100 Nordic
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Förpackning 10 kg burk

Förvaring Torrt 

Materialåtgång  1 kg räcker till 2-4 m2 beroende på underlag

Glans 2 – matt

Underlag Fast och rengjord mineralisk yta. Kalk-, plast- eller oljefärg samt alger avlägsnas helt innan målning. 

Vidhäftning 2,47 MPa

Torktid 24 timmar vid minst +15° C

Arbetstemperatur  Minimum  +10° C. 

Väder Undvik målning i direkt solljus, täck nymålade ytor vid regn. 

Härdningstid 28 dagar vid 20° C. 

Tekniska data

Murma Byggmaterial AB
Elementvägen 2 •  SE-437 36 Lindome •  Sweden
Telefon: +46 31 99 20 45 •  Fax: +46 31 99 23 91

info@murma.se •  www.murma.se

Blanda
Blanda proportionerna 5-6 liter vatten 
per 10 kg Skalcem 100 Nordic.

Rör om
Blanda/rör om med visp på borrma-
skin. Blandningen måste användas 
inom 2 timmar.

Förvattna
Skalcem 100 Nordic är fukthärdande. 
Därför måste underlaget förvattnas 
dvs duschas med vatten, innan  
arbetet påbörjas. Vänta några  
minuter, så att vattnet hinner tränga 
in i underlaget.

Applicera
Bästa resultat uppnås med en syntet-
roller men det går även bra att 
använda en kalkkvast eller pensel.


