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Aqualoma ELF 202 
Isoleringsmaling

Egenskaber
Isoleringsmaling med lav emission, 
uden opløsnings- og blødgøringsmid-
ler, på basis af en hård alkydemulsion. 
Uden fogging-aktive substanser, kan 
fortyndes med vand, glansløs, suve-
ræn dækkeevne og med fremragende 
isoleringseffekt på nikotinbelastede 
overflader samt sod- og olie-rengjorte 
flader. Isolerer sikkert vandopløselige 
farvende indholdsstoffer fra gipskarton-
plader og tørrede vandpletter. Høj dif-
fusionsevne og meget let at forarbejde. 
Opløser ikke styropor. Testet i henhold 
til kravene i AgBB-skemaet og med 
hensyn til lydabsorptionskoefficient i 
henhold til DIN EN ISO 354, testrapport 
nr. 420001658. Ved lydabsorberende 
anvendelse skal de særlige angivelser 
overholdes.
 
Anvendelsesområde
Til isolerende renoveringsbelægning i 
f.eks. restauranter og kantiner, børne-
haver, køkkener m.v. Aqualoma ELF 202 
kan både anvendes som slutbelægning 
og som underlag for dispersionsfarver, 
tapeter m.v.

Kan til lydabsorberende anvendelse 
indsættes som mat lag med åbne 
porer, på f.eks. OWA-akustik-element-
lofter, akustiklofter med pudsunderlag, 
akustikpuds og lignende systemunder-
lag, hvorpå der kan påføres materialer, 
der kan fortyndes med vand.

Materialebeskrivelse
Standardfarvetone: 0095 hvid.  

Ved hjælp af Brillux farvesystem er det 
muligt at blande yderligere farvetoner 
indenfor pastelområdet.
Materialebasis: vandig dispersion på 
basis af hård alkyd-emulsion.
Diffusionsekvivalent luftlagtykkelse:
sd (H20) < 0,14 m, svarer til klasse I
»høj permeabilitet for vanddamp« i 
henhold til DIN EN ISO 7783
Tykkelse: ca. 1,5 g/cm3

Klassificering i henhold til EN 13300:
- Vådslidbestandighed: Klasse 2
- Kontrastforhold: Klasse 2 ved 8 m2/I
- Glans: glansløs
- Maks. kornstørrelse: fin
Emballage:
0095 hvid: 5 I, 15 I
Farvesystem: 15 I

Forarbejdning
Fortynding
For den første belægning og for  
støjabsorberende anvendelse sker 
påføringen i ufortyndet form.  
Efterfølgende påføringer fortyndes  
med op til 5% vand.

Toning
Kun med Mixol Universal toningskon-
centrat 1128 op til maks. 0,2% uden at 
påvirke isoleringsvirkningen.

Blandbarhed
Må kun blandes med tilsvarende og de 
i dette datablad til formålet bestemte 
materialer. Aqualoma ELF 202 må ikke 
blandes med dispersionsfarver eller 
dispersionsbaserede toningsfarver.

Påføring
Aqualoma ELF 202 omrøres grundigt før 
forarbejdning. Vi anbefaler i den forbin-
delse at anvende en elektrisk omrører.
Aqualoma ELF 202 kan forarbejdes 
med pensel, rulle eller Airless sprøjte. 
Den første påføring udføres ufortyndet, 
mættet og ensartet.

For lydabsorberende anvendelse påfø-
res malingen ved hjælp af åben stænk-
metode (lidt materiale og meget luft), 
således at porøsiteten i akustikpladerne 
eller -pudsen og dermed den akustiske 
virkning bibeholdes.

Forud for udførelse skal underlaget 
kontrolleres med henblik på type 
overfladebehandling, særligt med 
hensyn til den akustiske effekt. Flader, 
der ikke skal bearbejdes, f.eks. væg-
flader og vinduer, afdækkes forud for 
sprøjteforarbejdningen. Materialet 
påføres i cirkelbevægelser og med en 
sprøjteafstand på ca. 50 cm. Herved 
vil der ikke opstå lukkede malingsfilm. 
Undgå at stænke malingen på i baner, 
da der herved vil forekomme lys-mør-
ke-effekter eller lineære skyggeef-
fekter på fladen. Tørringstiden (ca. 12 
timer) imellem påføringerne skal altid 
overholdes. Ved påføring med åben 
stænkmetode er et let tåget overflade-
billede under indvirkning af sidelyset 
teknisk uundgåeligt.

Ved sprøjteforarbejdning skal du undgå 
at indånde sprøjtestøv og bære egnet 
beskyttelsesbeklædning.



Forbrug
Ca. 140-180 ml/m2  pr. påføring. Ved 
forarbejdning på akustik-loftflader 
ca. 150-200 ml/m2 pr. arbejdsgang. 
Forbruget er afhængigt af underlagets 
beskaffenhed.
Nøjagtige forbrugsmængder fastsættes 
ved en prøvepåføring på objektet.

Forarbejdningstemperatur
Min. +5°C luft- og objekttemperatur 
under forarbejdning.
Gunstig ved temperaturer mellem 
+15°C og +23°C. Den relative luftfugtig-
hed må ikke overstige 80%.

Rengøring af værktøj
Skylles med vand straks efter brug. 
Efter sprøjtearbejdet og også før  

materialeskift er en intensiv rengøring 
af udstyret stærkt påkrævet, for at 
forhindre skade på udstyret samt på 
slanger og dyser.

Tørring
(+20°C, 65% r. F.)
Mellem påføringerne skal der være 
mindst 12 timers tørring.

Der må tidligst arbejdes på laget med 
dispersionsfarver og vægbelægninger 
efter netop 12 timer.

Sørg for, at der er gode tørringsbetin-
gelser til stede. En forsinket tørring 
som følge af f.eks. lave temperaturer 
og/eller højere luftfugtighed fører til 
en svækkelse af isoleringseffekten.

Opbevaring
Koldt og tørt. Ubrudt emballage holdes 
tæt lukket.

Deklaration
Henvisning
Indeholder konserveringsmiddel.

Vandforureningsklasse
WGK 1, efter VwVwS.

Produktkode
M-DF 01.

Angivelser i det aktuelle produktdata-
blad er gældende.

Airless-sprøjtedata

Airless-sprøjtedata til forarbejdning på akustik-loftflader

 Dyseboring Dysevinkel Trykfast Fortynding

   0,023 Tomme              0,58 mm 40° ca. 180 Ufortyndet

 Sprøjteudstyr Dyseboring Trykfast Fortynding

Airless sprøjteudstyr

plus stænksats

Stænksats

4 mm

Luftunderstøttelse 

2-3 bar

 

Ufortyndet

Den nøjagtige udstyrsindstilling (lufttryk og materialetilførsel) skal, før arbejdet påbegyndes, fastsættes ved hjælp af forsøgsområder.  
»Dråbestørrelsen« skal i den forbindelse i gennemsnit ligge mellem 1 og 3 mm.
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Lagopbygning
Forberedelse af underlag
Underlaget skal være fast, tørt, rent, 
bæredygtigt og fri for udblomstrin-
ger, sinterlag, adskillelsesgenstande, 
korrosionsfremmende bestanddele 
eller andre mellemlag, der forstyrrer 
sammensætningen.
Vandpletter skal tørres og området skal 
forblive tørt.

 
Eksisterende lag skal kontrolleres for 
egnethed, bæredygtighed og klæbe-
evne. Ikke intakte og uegnede lag 
fjernes omhyggeligt og bortskaffes i 
henhold til gældende regler. Limfarve 
vaskes grundigt af. Intakte olie- og lak-
farverester ludbehandles, slibes grun-
digt og rengøres. Vægbelægninger, der 
ikke er egnet til maling, inkl. klister- 

 
og papirrester, fjernes fuldstændigt. 
Steder med puds fluateres professio-
nelt. Snavs, nikotin, sod, olie- og fedt-
belægninger fjernes med et fedtopløs-
ningsmiddel som f.eks. Uni rengøring 
1032. Underlaget forbehandles i 
henhold til kravene. Se endvidere VOB, 
del C, DIN 18363, afsn. 3.
 

 Underlag Grunding Mellemlag Slutbelægning

Normalt sugende underlag,  
f.eks. mat dispersion

Ikke-sugende eller svagt-sugende  
underlag, f.eks. olie- og  

lakfarvemaling, glinsende dispersion

Vandbelægninger f.eks. råfiber,  
Rapidfilt, prægede tapeter 

Indendørs puds 
(normalt puds MG Pli, PIII}, beton

Gipspuds (MG PIV}, gipskarton, 
gips-byggeplader

Tørrede vandpletter

Hvis nødvendigt
Lacryl Dybde- 

grunder ELF 595

Klæbegrunder 
ELF 3720

Hvis nødvendigt
Lacryl dybdegrunder 

ELF 595 el.  
Dybdegrunder 545

Alt efter krav  
Lacryl dybdegrunder 

ELF 595 eller  
Dybdegrunder 545

Afstemt efter 
underlaget som  
før beskrevet

Hvis nødvendigt,  
alt efter den  
pågældende  
belastning,  

Aqualoma ELF 202  
ufortyndet, mættet  

og ensartet  
påføring

 
Aqualoma 
ELF 202 *

 

Aqualoma ELF 202 
påføres ufortyndet, 
mættet og ensartet

* Ved behov kan der arbejdes på fladerne efter tørring med dispersionsfarver, tapeter m.v.

 Underlag Grunding Mellemlag Slutbelægning

OWA-akustik-elementlofter, akustik- 
lofter med pudsunderlag Akustik-puds og 

lignende systemunderlag

Aqualoma ELF 202
med åben 

stænkmetode 

Aqualoma ELF 202
med åben 

stænkmetode
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Aqualoma ELF 202 
Isoleringsmaling

Henvisning
Misfarvninger ved gipskarton 
Kan derudover anvendes som afspær-
rende grunding i forhold til farvende 
indholdsstoffer (gennemtrængende 
misfarvninger) på gipskarton. For en 
nøjagtig bedømmelse kan man med 
fordel anvende en prøvepåføring over 
flere pladebredder inkl. fuger og spar-
telsteder.

Værdiforringelser af  
isoleringseffekten
Isoleringseffekten er afhængig af  
objektsituationen og tørringsbetingel-
serne på stedet. Med henblik på en 
sikker bearbejdning og bedømmelse  
på stedet anbefaler vi at anvende 
prøveområder.
Vand- og/eller dampbelastning kan 
som følge af diffusionsevnen for Aqua-
loma ELF 202 føre til gennemtrængning 
af vandopløselige, farvede substanser.  

I givet fald kan man med fordel 
foretage en diffusionsbremsende 
isoleringspåføring, f.eks. med CreaGlas 
2K-PU-Finish 3471. Ved behov kan du 
konsultere NAC Europe.

Spartling af rå flader
Hvis nødvendigt udglattes rå flader 
forud for lagopbyggelsen vhja. udspart-
ling med f.eks. en mineral-håndspartel 
let 1886.

Udbedringer
Udbedringer i fladen er alt efter objekt-
situation mere eller mindre tydelige. 
Dette er i henhold til BFS datablad nr. 
25, punkt 4.2.2.1, afsn. e) uundgåeligt.

Yderligere angivelser
Angivelserne i produktdatabladene 
for de produkter, der skal anvendes, 
overholdes
 

Supplerende produkter
- Klæbegrunder ELF 3720
- Lacryl Dybdegrunder ELF 595
- Dybdegrunder 545
 
Anmærkning
Dette produktdatablad er baseret 
på et intensivt udviklingsarbejde og 
mangeårig praktisk erfaring. Indholdet 
udgør intet juridisk gyldigt kontraktligt 
retsforhold. Brugeren/køberen er ikke 
fritaget fra på eget ansvar at kontrolle-
re vores produkter for deres egnethed 
til det tilsigtede formål.  
Derudover gælder vores almindelige 
forretningsbetingelser.
Ved nyudgivelse af dette datablad 
med ajourførte oplysninger mister 
den tidligere version sin gyldighed. 
Den aktuelle version er tilgængelig på 
internettet.

NAC Europe - Ellegårdvej 18 
6400 Sønderborg - Danmark 

Tlf: +45 7442 6292 - Fax: +45 7442 4786
info@nac-europe.com - www.nac-europe.dk
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