
CONCEM
POLYMERCEMENTMALING

PRODUKT

CONCEM cementmaling er en 
polymermodifi-ceret, cementbaseret 
facademaling der leveres i pulverform til 
anvendelse på alle hårde overflader af 
beton, letbeton, tegl, puds etc.  CONCEM 
kan anvendes såvel på udvendige som 
indvendige overflader. CONCEM pulver 
indeholder en blanding af hvid cement, 
farvestoffer, udvalgte polymerer samt en 
gruppe af additiver der sikre unikke 
egenskaber. 
CONCEM bliver ved blanding med vand til 
en tyndtflydende tixotrop cementmaling 
med god indre sammenhæng samt en tæt 
mikrostruktur og høj dækkeevne i forhold til 
traditionelle cementbaserede malinger.

TEKNISKE EGENSKABER

COMCEM er efter fuld afhærdning en vandafvisende murfarve uden afsmitning der ikke lukker 
overfladen og derfor tillader muren at ånde således at fugt fra den bagved liggende konstruktion kan 
fordampe. Dette er en stor fordel ved porøse og fugtige underlag af puds eller murværk. CONCEM er 
vejrbestandig, vaskbar og har en stor modstandsdygtighed imod mekaniske påvirkninger. CONCEM 
farver er lysægte men som andre cementbaserede produkter vil farvenuancer og patinering kunne 
forekomme i begrænset omfang.

ARBEJDETS UDFØRELSE

COMCEM anvendes som facademaling der påføres 
bedst med kalkkost eller stor pensel. Påføring med 
malerulle af produktet er muligt på underlag der ikke 
suger for kraftigt. Der skal altid stryges i den våde 
maling således at der ikke stryges tilbage på 
overflader der er delvist tørre. Normalt vil en 
strygning med CONCEM kunne dække på flader, 
hvor der ikke skal skiftes farve, medens der er 
behov for 2 strygninger ved farveskift. Det første lag 
CONCEM skal være helt tørt før påføring af det 
andet lag CONCEM kan påbegyndes.
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UNDERLAG

CONCEM kan påføres overflader der er rene og stærke uden støv, løse partikler eller puds- / malingslag der 
kan afskalle. Normalt vil en kraftig børstning eller afskylning af væggen før påføringen af CONCEM 
malingen være tilstrækkeligt til at opnå en tilfredsstillende vedhæftning af malingen. Der kan imidlertid være 
behov for kraftig mekanisk bearbejdning eller sand- / vandblæsning i visse tilfælde. Det anbefales at påføre 
CONCEM på underlag af ensartet tørhed / fugtighed for at opnå en ensartet farve.Meget fugtige underlag 
bør udtørres før påføringen af CONCEM da der ellers vil opstå kraftige farveforskelle efter afhærdningen. 
Overflader behandlet med kalk eller plastmaling skal normalt renses helt af før der kan opnås vedhæftning 
af CONCEM. Overflader som er jordslåede eller algebelagte skal afvaskes grundigt med klorin eller 
algefjerner som kostes ind og afskylles med vand indtil overfladen er helt ren.

FORBRUG

Forbruget af CONCEM er 0,2-0,3 kg/  
 

svarende til en dækkeevne på 3-5 

2 m
2 

m per 
liter afhængig af struktur og sugeevne. 

FARVER

CONCEM leveres i følgende farver:
Hvid, gul, grå

Special farver kan leveres i form af farveposer, der 
tilsættes hvid concem, ved blandingen på stedet.

CONCEM
Den stærke cementmaling
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