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LX 350 LOBAXAN Renoveringsfarve 
 
Højdækkende spændingssvag facadefarve på 
basis af silokoneharpiks til renovering af ældre 
pudsfasader. Anvendes også til WDV-
systemer. 

 
Egenskaber: 
• vejrbestandig 
• meget høj vedhæftningsevne 
• høj vanddampdiffusionsevne 
• vaskbar 
• let at arbejde med 
• spændingssvag 
• revnefyldende op til maks. 0,2 mm 
• meget svagt forurenende 
• stor dækevne 
• vandskydende 
• leveres i hvid eller indfarvet iht. Quick-Mix favekatalog. 
 
Anvendelse:  
• som renoveringsmaling (facademaling) på ældre 

pudsunderlag. 
• på mineralske underlag som facadepuds, f.eks. PIc, PII, PIII,  
  ridsepuds, kalksandstens murværk, beton o.l.. 
• egnet på intakte  WDV-Systemer. 
• ved fredning bygninger, hvor der kræves høj 

vanddampdiffutionsevne. 

 

Teknisk  information  
Bindemiddelbasis: Silikonharpikser/siloxaner og 

acrylat-copolymerer 
Spec. vægt: ca. 1,60 til 1,65 kg/l 
Regnbelastningsgruppe: III, stærk regnbelastning 

ifølge DIN 4108 
Vejrbestandig: Ifølge VOB del C, DIN 18363 
Vandoptagelseskoefficient: W <  0,10  kg/(m²h0,5)  ifølge  DIN 

24 

52617 
Diffusionsækvivalent 
luftlagtykkelse: 

SDH2O  = 0,14 - 1,40 m nach DIN 
EN ISO 7783-2 

Farvetone: Hvid eller farvet ifølge Quick-Mix 
farvekatalog 

Tørringstid: ca. 6-8 timer 
Forarbejdningstemperatur: > +5°C (luft og underlag)  
Forbrug: Afhængig af sugeevne og struktur på 

underlaget ca. 0,25-0,4 l/m² 
Opbevaring: Køligt og frostfrit i originalemballage 
Emballage: Spande á 15 l. 
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Kvalitet & sikkerhed:  
• bindemiddel: silikoneharpiks/siloxan og acrylat-copolymerer. 
• meget modstandsdygtig mod slagregn ifølge DIN 4108. 
• vejrbestandig ifølge DIN 18363. 
• Farveskala ifølge Quick-Mix farvekatalog. 
 
Underlag: 
Underlaget skal være sugende, rent, tørt, støvfrit, og bæredygtigt. 
Filmdannende skillemidler skal fjernes. Løst materiale skal fjernes 
inden påføring af maling. Vurdering af underlaget skal ske iht. VOB/C, 
DIN 18363. Alle mineralske underlag må have god vedhæftning. 
Dispertionsfarve, olie- & lakfarver samt lignende malinger skal fjernes 
helt. Stærkt sugende underlag må grundes godt med LOBACRYL LA 
100. Grunderen LOBACRYL LA 100 skal være helt tør. 
 
Forarbejdning:  
Stryges eller rulles på.  
Fortynding: 
1. påføring med max. 3 – 8 % vand. 
2. påføring ufortyndet eller med max. 3 % vand. 
Som overfladebehandling fortyndes med ca. 8 % vand. 
 
Forarbejdningstemperatur:  
Under påføring samt i tørreperioden må luft- og emnetemperaturen 
ikke komme under +5 °C, men skal samtidig være +3 ° C over 
dugpunktstemperaturen. 
 
Tørringstid:  
Ca. 24 timer ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighe d. Højere relativ 
luftfugtighed og/eller lavere temperatur forlænger tørringen. 
 
Forbrug:  
Afhængig af sugeevne og struktur på underlaget ca. 0,25-0,4 l/m² 
 
Rengøring af værktøj:  
Redskaber skal rengøres straks efter brug med vand og vaskeaktive 
substanser. 
 
Opbevaring:  
Opbevares køligt og frostfrit i originalemballagen. 
 
Emballage:  
Spande á 15 l. 
 
Farveprøver:  
På foranledning kan Quick-Mix fremstille farveprøver til 
konkrete projekter, for kundens regning. 
Mod et tillæg er det muligt at få tilsat Quick-Mix AFA-F algicid/fungicid. 
 
Miljødeklaration: 
Pr-nr.: 1956320 
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Farehenvisninger og markering:  
Markering ifølge GefStoffV/ EG: - VbF: S/ADR: -Vandfareklasse: 1 
(selvvurdering) 
 
Fjernelse:  
Affaldskode Nr.: 08 01 03 (affald af farver og lak på 
vandbasis) for LOBAXAN LX 350. Aflever kun tom 
emballage til genbrug.  Materialerester der er indtørret 
kan bortskaffes iht.  Affaldskode Nr.:  08  01  05 
(hærdede farver og lak) eller iht. lokale forskrifter. 
Information kan indhentes hos det lokale 
renovationsfirma. 
 
Forbehold: 
Oplysningerne er på baggrund af omfattende prøvninger samt 
erfaringer fra praktisk brug. Dog kan oplysningerne ikke overføres på 
alle brugssituationer, og det anbefales i givne tilfælde at gennemføre 
tests. Der tages forbehold for tekniske ændringer ifm. videreudvikling af 
produktet. 
I øvrigt er vore almindelige forretningsbetingelser gældende. 
 
 
Status: Marts 2009 
 
Yderligere informationer: 
 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
Tel. 0049 541 601-01,  Fax 0049 541 601-853   
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 
 
 


