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SÅDAN MALER DU FACADER

FØR DU BEGYNDER
Du bør undersøge hvilken type maling, der er benyttet til den tidligere behandling samt facadens tilstand. Hvis du 
er i tvivl kontakt din forhandler, så er du sikker på at få den facademaling, der er velegnet til netop din facade, og 
som yder den bedste beskyttelse mod regn og fugt og som giver et smukt resultat.

Hvilken facade har du? 
Den videre behandling afhænger af, hvilken type facade du har:

1. Malede facader uden afsmitning, fast og bæredygtigt underlag.
 Gennemgå omhyggeligt facaden for skjulte fejl.

2. Malede facader med let afsmittende, få afskalninger.
 Hvis facaden er vandsugende, skal den grundes.

3. Malet/kalket meget afsmittende, mange afskalninger.
 Man får ikke et tilfredsstillende resultat, hvis ikke al løst kalk/maling er afrenset.

4. Ikke malet puds, beton skal være et år gammel inden malebehandling.
 Nye cementfiberplader bør males på alle flader og kanter.

5. Ikke-malet mursten.
 Mursten skal altid være mindst 2 år gamle inden malebehandling.
 Vi anbefaler, at murstensfacader vandskures inden malebehandling. 

Forbehandling af facaden
Rengøring med 110 Grundrengøring. Brug en kost eller børste - husk at skylle efter med rent vand.
Afrensning af løst puds samt gammel kalk/maling til fast og bæredygtigt underlag, brug stål- 
børste eller eventuelt højtryksspuler.
Huller og revner udkradses og udspartles med udvendig Cement Filler eller facadespartel. Når spartlingen er 
halvtør, udjævnes overgang mellem reparation og facade, således at reparationerne ligner den øvrige facade.
Afdækning af vinduer, fliser etc.
Facaden skal være tør inden grunding og maling.
Grønne belægninger på facader, behandles med 126 Micronil.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL FACADER

461 Facademaling
Helmat diffusionsåben acryl med let struktur, er velegnet til behandling nr. 1 og 2. Er vejrbestandig og holder 
fugt og regn ude. Anbefales ikke til facader med fugtproblemer. Hvor der er indsugning foretages grunding med 
716 Mikrodispers.

483 Amphisilan
AmphiSilan Facademaling er en unik selvrensende facademaling baseret på ny bindemiddelteknologi. Silikone-
harpiks i kombination med teknologi fra Caparol Clean Concept giver en vandafvisende, helmat overflade med 
meget stor diffusionsåbenhed, hvilket giver tørre facader.

777 Velvet
Glans 10 er velegnet til behandling nr. 1 og 2. Er vejrbestandig og holder fugt og regn ude. Anbefales ikke til 
facader med fugtproblemer. Hvor der er indsugning foretages grunding med 716 Mikrodispers.

757 Emulsion Facademaling
Helmat er velegnet til behandling nr. 2 og 3. Er vejrbestandig og åben. Grunding foretages med 757 Emulsions-
maling. Ved meget afsmittende facader foretages grunding med 757 Emulsionsmaling fortyndet med 10-15 % 
vand. Pudsreparationer grundes med 716 Mikrodispers og plettes med 777 Velvet.

Er du i tvivl? Kontakt din forhandler.

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• 110 Grundrengøring 
• Bred pensel/anstryger, kort børste til rengøring
• Sandpapir
• Plastfolie og/eller afdækningsmåtte
• Tape
• Spartel
• Malerrulle, rullespand og evt. forlængerskaft
• Stige eller stillads
• Udvendig Cement Filler/facadespartelmasse
• Micronil 126
• Svamp
• Acrylfugemasse til revner ved vinduer
• Højtryksrenser
• Cap-Elast Facadespartel

MESTERTRICK

• Hvis soklen er behandlet med asfalt, fortsættes med asfalt.
• Dæk vinduerne med plastfolie.
• Brug en langhåret rulle, hvis facaden er meget grov.
• Fjern spild straks. 
• Revner kradses ud til kileform og pletmales inden spartling med Cap-Elast Facadespartel


