
 
Forvaltning, Drift og Vedlikehold       
   

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. 

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn 

produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. 

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, 

temperatur, luftfuktighet, påføring osv.  

  Flügger Facade Silikat   
 
    Flügger AS                                        Produktnavn: Flügger Facade Silikat 
    Karoline Kristiansens vei 4                  Bindemiddel:    Kalivannglass   
    0661 Oslo                                           Tynningsmiddel: Vann  

 
  

 

Versjon:   27.05.2009  

 
Bruksområde 
Flügger Facade Silikat  er en matt, mineralsk, fasademaling. Meget åpen. Reagerer kjemisk med underlaget og 
smelter sammen. Egnet til underlag av puss, kalksandsten, betong , sementfiberplater samt tidligere silikatmalte 
flater . Kan ikke benyttes på akrylmalte fasader.   
 Inneholder  mugg- og soppdrepende midler.  
 
Underlag:   Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling. 
                             Påføringstemperaturen  må være min. 10°C, og luftfuktigheten maks.80% RF. 
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte. 
Oppbevaring:        Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn. 
 

  
Vedlikehold 
Renhold: Malte flater bør ikke vaskes før produktet har herdet i 3-4 uker.                           
Vask  av malte flater: Flügger Facade Silikat bør som andre eksteriørprodukter vaskes årlig for maksimal 
holdbarhet. Benytt Fluren 37 Grovrent eller Fasaderent.   
Vedlikeholdsintervall:  Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov. 
 

 
Reparasjon / skade. 
Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre 
typer produkter må det dokumenteres at  det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader 
skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter  som er 
benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved  endring av 
farge benyttes samme typeprodukt .  
                                                         

  
Innemiljø / emisjon 
Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil 
påvirke total emisjon for ferdig flate. 
VOC : EUs grenseverdi for produktet( kat.A/c: 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks 40 g/l VOC  
 

 
Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet 
Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.                                              
Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.                                                        
Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon. 
 
 

 
 
                          
Behandlet flate:________________________________ 
 
Malt med farge:________________________________ 
 
Utført av/ dato:________________________________ 


