
Novasil
Fasademaling

Novasil Fasademaling er en vanntynnbar,
silikonmodifisert akrylatmaling som brukes til
utendørs maling av nye og behandlede betong-
og pussflater i god stand.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 6 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Temperaturen i luften og på overflaten må være minst
+5°C og relativ luftfuktighet må være under 80%.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Kan males over etter ca 12 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

TØRRSTOFF
45 %

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt
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Forberedelse av overflaten
FORBEHANDLING OG GRUNNING 
NYE FLATER: rengjør for å fjerne smuss, løse partikler og
salter. Formstøpt betong må du behandle mekanisk for å
fjerne sementhud og for å oppnå god festeevne. Bruk
Pussgrunn for å oppnå god festeevne og for å redusere
risikoen for vanninntrenging og saltutfellinger på
nyfabrikkerte, harde betongflater.

BEHANDLEDE FLATER: Velg rengjøringsmetode ut fra
underlagets styrke og malingstype. Fjern alger og sopp
med Beckers Sopp og Algemiddel. Etter rengjøring
fjerner du flassende maling og partier med svakt feste.
Åpne opp sprekker, og reparer dem med egnet
reparasjonsmasse. Pussflater i svært dårlig stand eller med
omfattende bom i pussjiktet bør pusses på nytt før maling.
For å oppnå god festeevne og redusere risikoen for
vanninntrenging og saltutfellinger bør du grunne med
Pussgrunn.

I stedet for å bruke grunning kan du male med Novasil
blandet med Primer Gel i forholdet 9:1 (blandingen må
brukes innen 24 timer).

Påføring
Rør Novasil Fasademaling godt opp før bruk. For å få et
jevnt resultat må du ha nok maling fra samme
produksjonsnummer. Slik unngår du nyanseforskjeller.
Pass på at det ikke oppstår overlappende skjøter. Flater
som er grunnet med Novasil Fasademaling i kombinasjon
med Primer Gel, males en gang med Novasil
Fasademaling. Flater som er grunnet med Pussgrunn,
ferdigbehandles med to strøk maling.

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Betongelementer samt kalksementpuss overflater kan
males når byggfukten er borte. Flaten må være ren og
tørr før behandling. Mens du maler, samt i 4 timer etter
avsluttet behandling, må temperaturen i luften og på
overflaten må være minst +5°C, og relativ luftfuktighet
må være under 80%.

Beskytt flater som ikke skal males, og tørk straks bort
eventuelt søl.

For mer informasjon, les våre arbeidsråd, brosjyrer og
hjemmeside.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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