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Beeck Ren Silikatmaling 
Silikatmaling 

Produktbeskrivelse 
 

Beeck Ren Silikatmaling er en 2-komponents, ren mineralmaling, uten organiske stoffer, 
bestående av Beeck Fargepulver (mineralfarge) og Beeck Fixativ (alkalisilikater). Beeck 
Fargepulver er lysekte, uorganiske pigmenter.  
 

Anvendelsesområder Beeck Ren Silikatmaling er spesielt egnet til naturstein, kalk eller kalksementpuss og 
porøs betong, men ikke til gips. Underlaget skal være tørt, rent og sugende, samt fritt for 
syrer og saltrester. 

 
Produktegenskaper � Beeck Ren Silikatmaling er en ikke-filmdannende vanndampdiffusjonsåpen maling med 

meget god holdbarhet.  
� Ved forkisling (fixativens kjemiske binding med den mineralske overflaten), blir Beeck 

Ren Silikatmaling en integrert del av overflaten. 
� På sugende, mineralske underlag, gir Beeck Ren Silikatmaling et lysekte fargelag med 

meget høy motstandsdyktighet mot nedbrytning fra vær og vind. 
 

Bruksanvisning 
 

 

Forbehandling Gamle malingslag fjernes ved syrevasking, sandblåsing eller høytrykksspyling. Egnet 
rengjøringsmetode bestemmes ved forforsøk. Gammel puss rengjøres. Tett overflate av 
ny puss fjernes med fortynnet Beeck Etsevæske. Overflaten skal deretter nøytraliseres 
med vann. Ny puss skal være fullstendig gjennomtørr og fri for syrer og saltrester. 
Naturstein rengjøres med nøytralt vaskemiddel, den skal ikke syrevaskes. Betong renses 
fri for forskalingsoljer. 
 
Beeck Ren Silikatmaling er alkalisk. Alle overflater som ikke skal behandles, tildekkes 
omhyggelig, spesielt glass, keramikk og elokserte overflater. 
Må ikke benyttes på overflater med temperatur under +5 

o
C eller på sterkt soloppvarmede 

flater. Underlagets temperatur bør være den samme som temperaturen i luften. 
 

Påføring/grunning 1)  
Beeck Fixativ som grunner på sugende underlag fortynnes med 2-3 deler vann. For kraftig 
sugende underlag, er blandeforholdet 1 : 1. 
 
2 a)  
Beeck Ren Silikatmaling  
Beeck Fargepulver tilsettes Beeck Fixativ i blandeforholdet:  
5 vektdeler Beeck Fargepulver (f.eks. 5 kg) 
6 vektdeler Beeck Fixativ (f.eks. 6 kg)  
Dette gir 11 kg Beeck Ren Silikatmaling til mellom- og sluttstrøk av grunnede overflater.  
 
Første påføring med Beeck Ren Silikatmaling fortynnes med ytterligere 1 kg Beeck 
Fixativ. Sluttstrøket påføres med Beeck Ren Silikatmaling ufortynnet.  
NB! Vann må under ingen omstendigheter tilsettes. 

 
Det er viktig at ferdig blandet maling står urørt i min. 8 timer før den benyttes! Ventetiden 
medfører enklere påføring og økt drøyhet. Ferdig utblandet maling må benyttes innen 2-4 
uker. Beeck Ren Silikatmaling påføres sparsomt “vått-i-vått” i kryssende bevegelser med 
pensel, rulle eller sprøyte (større partikler filtreres). Malingen kan blandes med 
tilslagsmaterialer som f.eks. filler og mikrofiber. 
 
2 b)  
Beeck Ren Silikatmaling som lasur tilsettes ca. 100-500 gram Beeck Fargepulver, 
avhengig av ønsket lasurstyrke i 1 kg Beeck Fixativ fortynnet med 1 kg vann. 
Beeck Ren Silikatmaling anbefales påført sparsomt med pensel, "vått-i-vått" og uten 
lagdannelser i kryssende bevegelser (villstryking). Rør blandingen opp med jevne 
mellomrom under påføringen for å sikre at konsistensen alltid er ensartet og homogen. 
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 Beeck Ren Silikatmaling 

 

 
Produktdata 
 
Tørketid Ca. 3 timer. Ventetid mellom påføringene min. 12 timer (v/20 

o
C). 

 
Forbruk Grunning: Ca. 0,04-0,07 kg/m

2
 (+ vann). Se for øvrig eget datablad for Beeck Fixativ.   

Maling:    På slette, lett sugende overflater ca. 0,2 kg Beeck Fargepulver og 0,25 kg.     
                 Beeck Fixativ pr. strøk pr. m

2
. 

Lasering:  Ca. 0,1 kg/m
2
 ferdig blandet lasur, avhengig av overflatens struktur og   

                 sugeevne. 
 
Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. overflateporøsitet, 
ruhet, søl og lignende. For nøyaktig forbruk anbefales forforsøk. 
 

Emballasje Beeck Fixativ: (5 kg, 10 kg) og 30 kg. Beeck Fargepulver: (4 kg, 8 kg) og 25 kg. 
 

Rengjøring Verktøy og utstyr rengjøres med vann straks etter bruk. 
 

Tekniske data � Farge:   
 
   
� pH-verdi:    
� Egenvekt:  
� Fuktabsorbering:    
� Ekvivalent 

luftlagstykkelse:      
� Viskositet:    
� DIN 4102 :                                     

Basisfarge: hvit, antikkhvit.                                                            
Fulltonefarget: okergul, brun, oxiderød, umbra, svart, 
grønn, ultrablå, sitrongul, koboltblå, vinrød, korngul. 
Ca. 11 
Ca. 1,5- 1,6 kg/l 
 
 
Ca. 0,01 m 
500 mPas 
Ikke brennbar/A1 
 

Oppbevaring, 
holdbarhet og 
avfallshåndtering 
 

Beeck Ren Silikatfargepulver har ubegrenset lagringstid i tørr tilstand. Ferdig blandet 
farge oppbevares lufttett og må benyttes innen 10 dager. 
 
For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad. 
 
Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og 
forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. 
 

Helse, Miljø og 
Sikkerhet 

 
Se tilhørende HMS-datablad. 
 

 Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 
14001. 
 
Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din 
disposisjon. 
 
Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre 
internettsider: www.sika.no 
 

Produktansvar Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av 
Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med 
produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.   
 
I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at 
verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd 
kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetnings-
potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk 
ansvar.   
 
Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.   
 
Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.   
 
Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-
datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges 
internettsider: www.sika.no.      
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Sika Norge AS 
Industriveien 22 
Postboks 76 
1483 SKYTTA 
Norge 

Tel. 67 06 79 00 
Fax 67 06 15 12 
www.sika.no 
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