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Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne 
produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s 
kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

 

 

 

DYRUP Væg Fugtbremsende Maling 
4711 

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde 

Dyrup Væg Fugtbremsende Maling er en diffusionsåben 
akrylmaling til indendørs fugtpåvirkede underlag. 
 
Særligt velegnet til nye og tidligere malede vægge af fx puds, 
beton og rå mursten i kældre med fugtpåvirkning. Til 
behandling af vægge med større fugtpåvirkning anbefales 
forbehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, for at 
skabe en stabil og bæredygtig bund. 

     

Tekniske data 

Bindemiddel: Akryl 
Fortynding: Vand 
Glans v. 60°: ca. 25 
Holdbarhed: 2 år i uåbnet 
emballage. Begrænset holdbarhed 
efter åbning. 
MAL-kode: 0-1 (1993) 
Miljø og sikkerhed: Se 
sikkerhedsdatabladet for yderligere 
information 
Påføring: Pensel eller rulle. 
Påføringstemperatur: Under 
påføring og tørring skal 
rumtemperaturen være over 10ºC og 
den relative luftfugtighed under 80%. 
Væggens temperatur skal være over 
5 ºC. 
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe 
Rækkeevne: 8-10 m2/L 
Standardkulør/baser: Kan tones i 
lyse nuancer 
Tørretid ved 20° C.:   
Berøringstør: 2 timer 
Overmalbar: 6 timer 
Volumen tørstof %: 47% 
 
 
 
 
*Fugtbremsende i den forstand at systemet 
spærrer for saltudblomstringen, dvs. de 
saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og 
skaller af -  Systemet efterlader dog forsat 
væggen diffusionsåben.  

 
 

Brugsanvisning 

Produktet omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, 
fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være tørt. 
Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader 
rengøres med DYRUP Grundrens. Hvor pudsreparation, eller nyt 
pudslag påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende. 
 
DYRUP Væg Fugtbremsende Maling kan påføres direkte på 
lettere fugtigt underlag. Optimal fugtbremsende effekt, opnås 
ved systembehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, 
efterfulgt af DYRUP Væg Fugtbremsende Maling. 
Produktet påføres typisk 2 gange. Ved særlige 
nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig. 

Gode råd 

Årsagen til vandskade skal være udbedret. Systembehandlingen 
kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller 
reparation af indtrængende fugt og vand. Produktets 
diffusionsåbenhed forudsætter at rummet udluftes/ventileres 
regelmæssigt. 

Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og 
glansforskel.  
 
Emballagen holdes tæt lukket efter brug og opbevares frostfrit.  


