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CAPATECT
TEGELSLAMNING
ETT MJUKARE OCH BEHAGLIGARE INTRYCK
Att lägga en slamma på befintligt tegel ger ytan en mjuk och behaglig struktur samtidigt som färgen får en
jämn yta utan störande flammighet. Samtidigt förhindras fasaden dra åt sig fukt. En fuktig fasad ger ökad
energiförbrukning och blir i längden kostsam. Slamning av tegel används både i nyproduktion och som
problemlösare vid renovering av äldre tegelfasader.

RENOVERA DIN TEGELFASAD
Capatect Tegelslamning kan vara lösningen på fasader med sönderfruset tegel. Med dagens slammor
och färger, som har både hydrofoba och diffusionsöppna egenskaper, uppnås målsättningen att få en torr
vägg. Med en torr fasad förhindras vidare sönderfrysning av teglet och sist men inte minst blir uppvärmningskostnaden lägre, vilket är en inte ofördelaktig effekt när energipriserna hela tiden stiger.
Under många år fästes skalmurar med förankringar som inte var rostfria. Detta kan leda till att förankringsjärnen rostar sönder och fasaden blir instabil. Dessa fasader är svåra att reparera med ett estetiskt
bibehållet resultat. Teglet kan ha utgått, nya förankringar kommer eventuellt att synas m.m. Väljer man att
slamma teglet efter att stabiliserande åtgärder är utförda, kan man behålla en jämn kulör på fasaden och
tegelkaraktären finns fortfarande kvar.
GRUNDERING Grundering/primer används för att binda upp och stärka fogbruket samtidigt som det
minskar vattenupptagningen i både sten och fog. Grunderingen förhindrar även att vattnet sugs ur den
efterkommande slamman under torktiden. Det är viktigt att slamman får torka långsamt för att förhindra
sprickbildning.
SLAMMA Slamman fyller och jämnar ut underlaget men man behåller tegelstrukturen. Den fyller igen mindre sprickor och håligheter och ger ett homogent och bra underlag för efterkommande
färgskikt.
MÅLNING Färgen som målas på slamman ger ett estetiskt vackert
intryck och ett bra väderskydd. Caparols färger håller marknadens
högsta standard vad gäller fukt- och arbetsegenskaper samt självrengörande förmåga.
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BRUKSLAMNING
GRUNDERING Sylitol Koncentrat 111 används för att binda upp och stärka
fog och sten. Den jämnar ut och minskar suget i underlaget, vilket ger efterföljande slamning förutsättning att torka långsamt för att förhindra sprickbildning.
SLAMMA Som bruksslamma används Klister- Armeringsbruk 186M alt. Armareno 700. Något ökad vattenmängd ger en bra och arbetbar konsistens som
fyller bra och ger ett homogent skikt för efterföljande målningsbehandling.
MÅLNING Två strykningar med ThermoSan Fasadfärg ger en mycket diffusionsöppen fasad, samtidigt som den är vattenavvisande. Resultatet blir en
matt, vacker yta som ser nymålad ut länge tack vare sina unika självrengörande egenskaper.

THERMOSAN
GRUNDERING ThermoSan Djupgrund stärker upp sten och fog och ger en
diffusions-öppen vattenavvisning.
MELLANSTRYKNING Minera Universal är en tjockfilmsfärg som kan användas
som ”slamma” i det fall man har en oklanderligt sprick- och skadefri fasad utan
nämnvärda nivåskillnader i fog och sten. Minera Universal kan brytas i ljusare
kulörer.
FÄRDIGSTRYKNING 1-2 ggr med ThermoSan beroende på kulör och underlag. Färgen ger en mycket diffusionsöppen fasad, samtidigt som den är vattenavvisande. Resultatet blir en matt, vacker yta som ser nymålad ut länge tack
vare sina unika självrengörande egenskaper.

SYLITOL
GRUNDERING Sylitol Koncentrat 111 används för att binda upp och stärka
fog och sten. Den minskar och jämnar ut sugförmågan i underlaget för att minimera risken för flammighet i efterföljande behandlingar.
MELLANSTRYKNING Minera Universal är en tjockfilmsfärg som kan användas
som ”slamma” i det fall man har en oklanderligt sprick- och skadefri fasad utan
nämnvärda nivåskillnader i fog och sten. Minera Universal kan brytas i ljusare
kulörer.
FÄRDIGSTRYKNING Sylitol Fasadfärg är en enkomponents silikatfärg enligt
DIN 18363 med goda fuktegenskaper och brett kulörutbud. En till två strykningar beroende på kulör.
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Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleriprodukter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade
medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.
Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över
30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav
från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige
ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.

För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se/fasadsystem
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