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Produkt

Egenskaper

ALABASTER
Kristallat

100% diffusionsöppen.
Helt fri från organiska
bindemedel.
Ren silikatfärg.
Alternativ till 2-komponents
ren silikatfärg.
Alternativ till K/C- och
kalkfärger.
Svagt vattenavvisande.

ALABASTER
Silikat

Äkta silikatfarg.
Mycket diffusionsoppen.
Uppfyller DIN 18363 avs 2.4.1
(dispersionssilikatfärg).
Med minimum av
akrylatbindemedel för ökad
vidhäftning samt ökad
flexibilitet men bibehållen
öppenhet.
Svagt vattenavvisande.

Användningsområden
Mineraliska underlag
Puts
Inne Ute
A
X
B-D
X
X
E Kalk(luft)
X
Kalk(hydraul) X
Betong

X

X

Tegel

X

X

Om färgrester finns
Lämplig på rest av
gammal:
Silikatfärg
K/C färg
kalkfärg

Puts
Inne
A
X
B-D
X
E Kalk(luft)
X
Kalk(hydraul) X

Ute
X
X
-

Lämplig på rest av
gammal:
Silikatfärg
K/C färg
Kalkfärg

Betong

X

X

Tegel

X

X

Samt på nedsliten
alkydolje- eller
akrylbaserad putsoch murfarg.

Underlagskrav och
förarbete/behandling
Helt rent och välbundet.
Torrt och sugande
underlag.
Fritt från plast och fett.
Borsta ner lösa rester ,
speciellt noga om
kalkfärgrester finns.
Laga större hål/sprickor
med blandning Kristallat
och Alabaster fyllmedel
(en pasta bildas).
När torrt behandla med
Vattenglas (1:1 med
vatten). Behandla även
när ny puts.

Övriga egenskaper

Säkerhetsinstruktioner

Helt matt.
Naturligt
mögelhämmande.
Helt fri fran biocider
och organiska
lösningsmedel.

Alkaliskt/Frätande.
Skydda ögon och hud
mot stänk.
Skydda glas och keramik
,reagerar med glas och
keramik.

Torrt och välbundet.
Borsta ner eventuella lösa
rester och speciellt noga
om rest av kalkfärg.
Laga större sprickor och
hål med blandning av
Alabaster Silikat och
Alabaster fyllmedel (en
pasta bildas)
Nar torrt behandla med
Alabaster Primer (1:1 med
vatten). Behandla även
när ny puts.

Naturligt
mögelhämmande.
Helt fri fran biocider
och organiska
lösningsmedel.

Som Kristallat

ALABASTER
Silikonsilikat

Äkta silikatfarg med tillsats av
vattenavvisande kiselförening.
Diffusionsöppen. (80% av
Silikat).
Vatten och smutsavvisande.
För väderutsatta fasader.

ALABASTER
Vattenglas

Rent vattenglas.
Bildar hård mikrokristallin
struktur som andas.
Vattenglas är bindemedlet I
ALABASTER silikatfarger.
Höjer PH värdet I gammal puts
och betong och motverkar
forsurning/nedbrytning.
Förbehandling med Vattenglas
inför malning med Kristallat
medför reducerad risk for
skäckighet och kritning.

ALABASTER
Primer

Vattenglas med organiskt
bindemedel för ökad fysikalisk
vidhäftning.
Förbehandling med Primer
inför målning med
ALABASTERSilikat eller
Silikonsilikat medför reducerad
risk for skäckighet och kritning.

ALABASTER
Kulörer

Endast beständiga och
naturliga oxidpigment.

Puts
Inne
A
B-D
E Kalk(luft)
Kalk(hydraul) -

Ute
X
X
-

Betong

X

.

Tegel
X
Förbehandling till malning
med Kristallat.
För spädning av samtliga
ALABASTER silikatfarger.
För dammbindning och
tätning av betong.
För skydd av puts/betong
mot vittring och sur
nedbrytning. För
puts/betong som inte målas
utan då man vill behålla
putsens/betongens kulör.

Förbehandling till målning
med ALABASTER Silikat och
Silikonsilikat.
För skydd av puts/betong
mot vittring och sur
nedbrytning.
For puts/betong som inte
målas utan då man vill
behålla putsens/betongens
kulör.
Samtliga Alabaster Silikat
färger kan erhållas i 28
standardkulörer enligt NCS.
Se www.alabastersilikat.se

Som Alabaster Silikat.

Som Silikat.

Naturligt
mögelhämmande.
Helt fri fran biocider
och organiska
lösningsmedel.
Bättre generell
vidhäftning än Silikat.

Som Kristallat

Se Kristallat

Se Kristallat infor målning.
Rena och torra betongytor
(ex golv) behandlas 1-3
ggr med ren vattenglas
och blir vattenavvisande
men diffusionsöppen.
Torka av överflöd mellan
behandlingarna, speciellt
om slipad betong.
Behandla puts/betong
med spädd vattenglas (1:1
med vatten) då man vill
behålla
putsens/betongens kulör.
Se Silikat och Silikonsilikat
inför målning.
Behandla 1-2 ggr med
Primer (1:1 med vatten)
for putsskydd och för att
behålla
putsens/betongens kulör.

Helt fritt från organiskt
material.
Klar och lätt rinnande
vätska.

Som Kristallat.

Rinner lätt.
Vitmjölkig vätska.

Som Kristallat.

Se Silikat och
Silikonsilikat.

