
* Mat kunstharz indemaling med skimmel- og  
  mugbeskyttelse

* Langtidsvirkende

* Afprøvet og testet af en lang række institutter

* Diffusionsåben

* Opløsningsmiddelfri

* Resistent over for rengørings- og  
  desinficeringsmidler

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Vægmaling af høj kvalitet til fore-
byggende behandling og til mug- og 
skimmelbelastede vægge.
Anvendes specielt i industrien, hvor 
der forekommer stor luftfugtighed, 
som f. eks. bryggerier, mejerier, 
slagterier, konservesfabrikker etc. og 
beboelser, hvor der ønskes en effektiv 
forbedring af rumhygiejnen.
På områder, der udsættes for ved- 
varende vandbelastning eller damp, 
bør der dog anvendes maling med 
højere glansgrad, evt. 20 til 30.

Materialebasis
Kunststof-dispersionsmaling med  
skimmelbeskyttelse jf DIN 55945.
De integrerede fungicider er ikke- 
flygtige metalsalte, der ikke giver 
emission til rumluften, men bliver i  
underlaget, henh. bundet i malingen.

MAL-kode (1993)
00-1 

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a) 
75 g/l (2007), 30 g/l (2010) 
Indhold i dette produkt: < 1 g. 

Vægtfylde
Ca. 1,5 g/cm3. 

Emballagestørrelse
2,5 og12,5 liters emballage.

Farvetone
Hvid (ca. S 0300 N) 
Kan selvtones ved tilsætning af op til  
max. 3% universalpasta. Den samlede 
tonede mængde bør blandes for at  

undgå farveforskelle.
Alle lyse og mellemlyse farvetoner kan 
tones på ColorExpress toningsanlæg.

Klassifikation  
jvf. DS EN13300 

Glans:  
Helmat
Vaskeslag:  
Klasse 2.  
Skurebestandig jvf. DIN 53 778 
Kontrastforhold:  
Dækkeevne - klasse 2   
ved forbrug på 150 ml/m2 

svarende til 6 m2/liter
Maksimal kornstørrelse: 
Fin (< 100µm) 

Glansgrad
Mat efter DIN 55947 – Glans 5.

Opbevaring
Køligt, men frostfrit.
Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.

EGENSKABER

* Vandfortyndbar, lugtfattig

* Vaskebestandig

* Diffusionsåben

* Langtidsvirkende fungicider og  
  bakteriedræbende stoffer

* Opløsningsmiddelfri

* Resistent over for vandige  
  desinficerings- og rengøringsmidler

Indeko W 1003 Skimmelmaling er 
afprøvet og testet af en lang række 
uafhængige institutter for dokumen- 
tation for produktets egenskabe og 
virkningsgrad.

FORARBEJDE

Evt. skimmellag fjernes mekanisk ved 
børstning, skrabning eller kradsning. 
Områderne gennemvaskes med  
Capatox med efterfølgende gennem-
tørring.

Systemopbygning

Grund- henh. mellemstrygning:
Indeko W 1003 Skimmelmaling for-
tyndet med max.10% vand.

Slutstrygning:
Indeko W 1003 Skimmelmaling for-
tyndet med max. 5% vand.

Forbrug
Ca. 150 ml/m2 (≈6,5 m2/liter) pr. 
arbejdsgang på normal glatte over-
flader.
Da den påførte lagtykkelse er 
væsentlig for opnåelse af langtids- 
effekten mod skimmel- og mugdan-
nelser, skal Indeko W 1003 Skim-
melmaling påføres i et jævnt og 
ensartet lag. Der må under ingen om-
stændigheder anvendes mindre end 
den angivne mængde.

Tørretid
Ved +200C og 65% RF kan overflad-
en genbehandles efter 4-6 timer og vil 
være fuld belastbar efter ca. 3 dage.
Ved lavere temperaturer og højere 
luftfugtighed forlænges tørretiden.

Værktøj
Pensel eller rulle. Straks efter brug 
rengøres værktøjet med vand.
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Vær opmærksom på.
Der må ikke anvendes opløsnings-
middelholdige grundere i rum, hvor 
der opbevares eller produceres 
fødevarer. I disse rum anvendes ude-
lukkende Caparol OptiGrund. Denne 
type rum skal desuden altid udluftes i 
mindst 3 dage efter behandling med 
Indeko W 1003 Skimmelmaling.
I forbindelse med vandopløste tung-
metaller f.eks. kobbersalte udvikler  
Indeko W 1003 Skimmelmaling  
brune farvenuancer. Kontakt teknisk 
afdeling.

EGNET UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og fri for  
tilsmudsninger og vedhæftnings-
svigtende substanser.

Puds:
Fast, intakt og sugende puds kan  
behandles uden forbehandling.
Grov porøs, sandende eller sugende 
puds grundes med Caparol Opti-
Grund eller Capasol LF.

Gips og færdigpuds:
Grundes med Caparol Haftgrund. 
Gipspuds med cementhud slibes og 
afstøves, hvorefter der grundes med 
Caparol-Dybdegrunder TB.

Gipsbyggeplader:
Sugende plader grundes med Caparol 
Acryl-Hydrosol. 
På tætte og glatte overflader grundes 
med Caparol Haftgrund.

Gipskarton:
Grater og ujævnheder slibes, og der 
grundes med Caparol Haftgrund. 
Plader med vandopløselig overflade 
grundes med Caparol Spærregrunder.

Beton:
Formolie, curingsmidler, støv eller 
andet, der kan forhindre en fornuftig 
vedhæftning, fjernes.

Porebeton (Gasbeton):
Grundes med Capaplex fortyndet med 
vand i forholdet 1:3

Kalksandsten- og mursten:
Kan behandles uden forbehandling.

Bæredygtig maling:
Matte og svagt sugende overflader 
kan behandles uden forbehandling.
Blanke overflader matteres og 
grundes med Caparol Haftgrund

Ubehandlet fastsiddende tapet:
Kan behandles uden forbehandling.

Overflader med nikotin-, vand-, sod 
eller fedtpletter:
Der påføres et isoleringslag af 
Caparol 1013 Spærregrunder.  
Kraftigt tilsmudsede overflader  
behandles med Dupa-inn.

Beskyttelsesanvisninger
Der henvises til 16 pkts. leverandør- 
brugsanvisning (sikkerhedsdatablad).
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