
SurfaMix® er et registrert varemerke for NanoPhos SA 

SurfaMix Q

Nanostrukturert, vannbasert, karbonatiseringsbremsende 
primer for alle typer emulsjonmaling

SurfaMix Q er en universal primer for stabilisering og 
heftsikring av underlaget. 
Vannbasert og veldig lett å bruke. 
Ideell for utvendige eller innvendige bygningoverflater i 
betong, murstein, kalkholdig puss, gips, sementpuss, 
avrettingsmasse og mørtel. 
Spesialutviklede nanotilsetninger og bindemiddel 
stopper inntrengning av atmosfærisk CO2 og danner en 
effektiv karbonatiseringsbrems. 
De fine harpiksholdige nanopartiklene med en størrelse 
rundt 60nm, trenger dypt ned i underlaget, gjør overflaten 
ensartet og stabil, og sikrer god heft for påfølgende 
maling. 
SurfaMix Q kan også brukes på allerede malte flater, ved 
behov for en ny malingbehandling. 
SurfaMix Q er konstruert for å kunne brukes på lett fuktige 
underlag, som er utsatt for muggdannelse o.l. Mugg og 
sopp utsatte flater må vaskes med DeSalin AM før priming. 

SurfaMix Q påvirker ikke underlagets diffusjonsåpenhet/ 
"pusteevne", og reduserer vannopptakkoeffisienten i porøse 
underlag.  Vannbasert, luktfri og miljøvennlig. 

Beskrivelse:
Høykvalitet, nanostrukturert, 
Karbonatiseringsbremsende 
primer for akryl-, alkyd og 
emulsjonsmaling - utvendig 
eller innvendig.

Produkt:
SurfaMix Q

Fordeler:
• Stopper CO2 inntrenging -
Effektiv karbonatiseringsbrems
• Stabiliserer og ensarter
støvete, varierende overflater
• Forbedrer vedheft til de
fleste underlag
• Reduserer faren for
malingsflass
• Forbedrer utseendet på
Toppmalingen
• Nanostrukturen gjør at
primeren penetrerer dypt i
porøse underlag
• Fortynnes 1:3 eller 1:4
• Kostnadseffektiv
• Vannbasert og luktfri

Bruksområder:
Allsidig primer for bruk på 
betong, murverk, allerede 
malte overflater, kalkholdig 
puss, sementpuss, 
avrettingsmasser og mørtel. 
De høyeffektive 
karbonatiseringsbremsende 
egenskapene gjør primeren 
ideell for infrastruktur- 
prosjekter som broer, 
betongkonstruksjoner, 
underganger, parkeringshus 
etc.

Forpakning:
4L og 30L plastbeholdere

www.SurfaTech.no

Importør:

SurfaTech AS
Luramyrveien 69,
4313 Sandnes
Tlf.: 51 59 51 00
E-post: post@surfatech.no



Hva er Nanoteknologi?

Nanoteknologi er betegnelsen for det 
vitenskapelige området som omhandler  
undersøkelser og utvikling av særs små 
partikler, vanligvis mindre enn 100 
nanometer(nm).  

1 nm er 1 milliarddels meter (10-9 m).

Materialer i nanostørrelse har unike 
egenskaper og funksjoner 
sammenlignet med vanlige stoffer helt 
ned i molekylstørrelser. 

NanoPhos SA er et selskap som siden 
2005 har utviklet nanoteknologibaserte  
produkter som løser 
hverdagsproblemer for folk flest. Ved å 
tøyle og bruke nanoteknologi arbeider 
NanoPhos for å skape et mer 
komfortabelt, sikkert og problemfritt 
levende miljø.

SurfaPore-porduktene er helse- og 
miljøvennlige, samtidig som de 
beskytter overflatene rundt deg. 
SurfaPore-produktene avgir ingen 
farlige gasser, verken under påføring 
eller i senere bruk.

www.SurfaTech.no

www.NanoPhos.com
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NanoPhos SA has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to follow the EN ISO 9001:2015 
Quality Management System and the environmental 
management system EN ISO 14001:2015 for the 
development, production and sales of chemical 
products for cleaning and protection of surfaces and 
nanotechnology products. Furthermore, it is certified 
for occupational health and safety management 
systems with OHSAS 18001:2007.

Beskrivelse av SurfaMix Q
SurfaMix Q er en penetrerende primer som sikrer påfølgende maling en langt 
bedre heft til underlaget. Den er utformet for å feste seg til underlaget og samtidig 
sikre bedre heft til malingen. SurfaMix Q er ikke konstruert for å ha en slitesterk, fin 
overflate, men er utviklet med fokus på økt penetreringsdybde, fyllegenskap og 
heftforbedring.   
Dette oppnås ved å finjustere størrelsen på de harpiksholdige nanoparpartiklene 
som i SurfaMix Q har en størrelse på maks 60nm.
SurfaMix Q brukes vanligvis som primer for alle typer porøse og absorberende/ikke 
vannbestandige underlag.  Den er også ideell for grunning av gipsplater (gips) i nye 
utsatte konstruksjoner, da den lukker flaten og  reduserer faren for mugg- og 
soppvekst.
SurfaMix Q er en konsentrert oppløsning, som gjør den svært kostnadseffektiv til 
tross for den avanserte nanostrukturerte oppbyggingen. 
1 del SurfaMix Q skal tynnes med 3 eller 4 deler vann. Dette gir 4 eller 
5 ganger så mye bruksklar primer.

Tester - Internasjonal Standard
Flytende vannpermeabilitet: "ikke-permeabel" med vann i henhold til EN ISO 1062-
3: 2008. 
Vanndampoverføring: 2g.m2.dag-1. 
Karbondioksiddiffusjonkoeffisient: 7 x 10-8 cm2.s-1 @ 150μm DFT. Dvs. 
motstandsdyktig koeffisient: 240cm @ 150μm DFT. Ekvivalent luftlagtykkelse (R): 
312m @ 150μm DFT. 
Sopp- og algebestandighet: Utmerket mot sopp og alger, Klasse 1 i henhold til 
BS3900-G6: 1989. 
Skruebestandighet: Klasse 1 i henhold til EN ISO 11998: 2006. 
Vanndamp Permeabilitet (Pusteevne): Sd <0,05m i henhold til EN ISO 7783 -2: 1999

Påføring: 
SurfaMix Q kan påføres direkte på de fleste utvendige eller innvendige flater som 
skal males (mur, betong, gipsplater, kalk-/sementpuss, malte flater etc). Nye flater i 
betong, puss eller murverk må få herde i minimum 3-4 uker før priming. Uønskede 
og ugunstige forhold under eller umiddelbart etter påføring kan forandre malingens 
egenskaper. 
Forbehandling: Sørg for at alle overflater er rene og tørre før påføring. 
Påføringsnotat: Rist godt før påføring. SurfaMix Q tynnes med vann i forholdet 1:3 
for porøse mineralske underlag, og i forholdet 1:4 for malte eller ikkeabsorberende 
underlag. Påføringstemperaturen skal være mellom 8 - 35°C. Påføres i et jevnt lag 
med en god pensel eller rulle. Primeren kan også sprøytes. Dysestørrelse; min. 1,4 
mm. Ikke overstryk. Sørg for at hjørner og kanter er tilstrekkelig dekket.

Dekkevne/forbruk: 8-12 m2/L (0,08 - 0,125 L/m2), avhengig av porøsiteten 
og absorpsjonsevnen til underlaget. 
Tørketid: Vanligvis 1 time avhengig av lagtykkelsen. Lav temperatur og høy 
luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Som en god praktisk regel; Påfør malingen 1 
døgn etter priming. 
Rengjøring av verktøy: Alt verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med 
vann. 
Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, tørt, godt ventilert sted, borte fra varme og 
direkte sollys. Lukk åpnet beholder nøye etter bruk. Beskytt mot frost. For å unngå 
risiko for utslipp, skal produktet alltid lagres og transporteres stående i godt lukket 
beholder. Holdbarhet: 24 måneder etter produksjonsdato. 
Sikkerhet: SDB er tilgjengelig på forespørsel. VOC (flyktige organiske forbindelser): 
Maksimum EU VOC-grenseverdi (direktiv 2004/42/CE) bruksklar tilstand (kategori 
A/h "bindende primere", Type WB): 30 g/L ). Maksimum VOC innhold i dette 
produktet er 4 g/L.
Opplysningene i dette databladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under 
ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle 
vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten 
forutgående varsel/beskjed. Impregnering kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, 
påføring, type underlag osv. Det tas forbehold om trykkfeil. Dette databladet erstatter tidligere utgaver og annuleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.
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