
Användningsområde
Combimix Fasadskydd används  på murverk, puts och betongytor som ett vattenavvisande skydd 
mot vatteninträngning. Kalksandsten är ett bra underlag för produkten. Till kalkputs skall Combimix 
Fasadskydd inte användas. 
För bästa resultat på betong som är tät och höghållfast används Combimix Betongimpregnering, 
Flytande eller Gel. På tegel kan Combimix Fasadskydd användas om teglet har tillräckligt hög 
hållfasthet, då det annars finns en risk för att murverket kan få frostskador. Kontakta Tegel-
leverantören för information om lämpligheten att använda Fasadskyddet. 
Det kan innebära att ommurning, putsning eller annan inklädning måste utföras om det görs 
en felaktig behandling med Combimix Fasadskydd. Någon garanti för att tegelmurverket inte 
skadas av Combimix Fasadskydd kan därför inte lämnas. I första hand utförs behandlingar av ett 
tegelmurverk som en åtgärd när vattenläckage genom murverket måste stoppas. Det innebär att 
bakom “silikonskyddat” murverk måste vatten hindras från att komma in.

Produktbeskrivning
Combimix Fasadskydd i vätskeform är en mikroemulsion på vattenbas av silan/siloxan som ger ett 
vattenavvisande skydd på murverk, puts och betongytor mot vatteninträngning. Används inte på 
ytor av kalkbruk. Den är inte filmbildande och minskar även smutsupptagningen. 
Combimix Fasadskydd har god inträngningsförmåga och tillåter behandlade väggar att andas 
(diffusionsöppet).

Materialåtgång
0,5 liter/m² vid 2 strykningar.

Underlag
Betong, kalksandsten, puts och tegel (se reservation ovan).

Förarbete
Innan Combimix Fasadskydd används rengörs underlaget  beroende på typ av nedsmutsning med fettlösande medel och/eller Combimix 
Murtvätt. Fogar som är skadade skall repareras. Nyuppförda underlag måste vara torra och välhärdade, normalt efter en månad, innan 
behandling sker med Combimix Fasadskydd. Skydda byggnadsdetaljer och växter vid påförandet. OBSERVERA att Combimix Fasadskydd 
etsar eller missfärgar glas och metall. Combimix Fasadskydd skall vara rumstempererat och förpackningen skall skakas om kraftigt innan 
användningen.

Påförande
På det torra, väl rengjorda underlaget påföres Combimix Fasadskydd med spruta eller pensel, flödigt två gånger. Behandlingen får inte 
utföras i direkt solsken eller vid kraftig vind. Spill borttages omgående med vatten. Arbeta uppifrån och ner. Första behandlingen skall ha 
torkat in, innan andra behandlingen utföres. Hela ytan skall behandlas. Var uppmärksam på anslutningsdetaljer så att vatten inte kommer 
in bakom dessa. Skydda växter och byggnadsdetaljer vid behandlingen (se under förarbete). Håll jämn arbetstemperatur mellan 5°C och 
25°C under behandlingen.

Lagringsanvisning, skyddsanvisning och förpackning
2 år i obruten förpackning från förpackningsdag. Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överblivet tillsatsmedel 
kan efter blandning med torrbruk och vatten, samt härdning deponeras som byggavfall. Får inte tappas i avloppsnät. Förvaras och 
transporteras frostfritt och oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Combimix Fasadskydd finns i 1 liters flaska 
och i 5 liters dunk.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av produktblad, byggvaruinformation och säkerhetsdatablad presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och 
daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte 
för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Combimix Fasadskydd i vätskeform är en mikroemulsion på vattenbas av silan/siloxan som ger ett vattenavvisande 
skydd på murverk, puts och betongytor mot vatteninträngning. Används inte på ytor av kalkbruk. 
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