
 

 
 

 

Produktbeskrivelse 

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for 
selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for 
skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og 
sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger 
eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000  
FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK 
 

Vare nr. 58303  Produktnavn Plus Facadegrunder Dato 25032015 

Varenavn Plus Facadegrunder 

 

 

Type Vandfortyndbar grundingsmiddel til mineralske underlag 

Anvendelse Udendørs på sugende til let sugende mineralske underlag af f.eks. puds og 
beton 

Særlige egenskaber Udjævner uens indsugning i underlaget. Forbedrer vedhæftning og dækkeevne 
på afsluttende malebehandling. 

Emballage 5 ltr. 
 

Sammensætning 
 
Bindemiddel Siliconeharz emulsion 

  

Tekniske data 
 
Tørstofindhold Ca. 12 %  

Nuance Hvidlig/transparent. 

Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlagets sugeevne. 

Tørretid Ca. 6-8 timer ved 23 ºC. Kan overmales efter ca. 8 timer afhængig af 
luftfugtighed og temperatur.  
 

Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.   

Anvendelse 
Alment Produktet skal altid anvendes fortyndet med vand i forholdet 1:1 

 
Emballagen holdes tæt lukket efter brug. 
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. 
Mal aldrig i direkte i direkte solskin eller på tidspunkter hvor dugpunktet 
indtræffer inden den nymalede facade er tilstrækkelig tør.  

Behandling: 

 

Underlaget skal være tørt og klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast, smittefri 
og bæredygtig bund inden påføring. Overflader med begroning påføres forinden 
algefjerner og efterskylles med rent vand. 
Grunding på ubehandlede eller let til meget sugende overflader foretages med 
Plus Facadegrunder fortyndet med vand i forholdet 1:1. 
Slutmaling af 2 gange med f.eks. Plus Siliconeharz Facademaling, Plus Uni-
Acryl eller Plus Uni-Acryl Mat. 

Påføring Pensel. 
Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være 
over +5 ºC og under 80 % RF. 

Fortynding Vand  

Rengøring af værktøj Vand og sæbe 

Sikkerhedsdata 1-3 (1993) 

 


