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Fysisk skimmelprofylakse 
 

1. KefaWash 
 
Rengøring og sanering mod skimmel og bakterier. Med 
langtidsvirkning.  
Blandes med vand: 
Blandes med vand i forholdet 1:2 
Materialeforbrug pr. arbejdsgang ca. 150 ml blanding. 
  1 liter emballage rækker                          ca.  20 m2 

  5 liter emballage rækker med 2 dele vand ca.100 m2 

25 liter emballage rækker med 2 dele vand ca. 500 m2 
     afhængigt af grundens beskaffenhed. 
 
Afrensning skimmelsvamp og bakterier: 
Påfør KefaWash med dispenser eller børste. 
Virketid mindst 15 minutter. 
Skur med stiv børste. 
Vask ned med vand. Gentag indtil biomassen er helt fjernet. 
Kontroller evt. med Mycometer Test. 
 
Inden påføring af BioRid dæklag: 
Den tørre rengjorte overflade påføres et lag KefaWash, der 
skal tørre op inden pålægning af KefaRid dæklag. Tørretid 
30-45 minutter. Afhængigt af grunden. 
 
Rengøring af tilsmudsede KefaRid flader, KefaWash blandet 
med vand i forholdet 1:10. 
SIKKERHEDSELEMENTER 
Sikkerhedskode leveret 0-4 (1993) 

Brugsblanding 0-1 (1993) 

Anvend gummihandsker (nitril engangshandske) og beskyt 
øjnene med en arbejdsbrille/eller ansigts-  
skærm. 
 
Ved påføring med airless malersprøjte anlægges  
luftforsynet helmaske. 
 
Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat gene søg 
læge. Medbring etiket og sikkerhedsdatablad. 
 
Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal 
genbrugsplads. 

2. KefaRid 
   

Mikroporøst fugttransporterende og isolerende dæklag. 
Leveres klar til brug i 5 og 18 kg emballager. Omrøres 
grundigt med piskeris 300-600 O/M. 
 
Påføres med rulle. Anbefalet standard malerrulle. 
Rengøring med vand. 
 
Leveres i farven hvid RAL 9016 glans 1. Kan tones i alle 
lyse nuancer med vanddispergerende tonefarve 
 
KefaRid transporterer fugt fra murværket, derfor er det 
vigtigt og en forudsætning for funktionsgarantien, at der 
etableres passende fugtstyret udluftning for at sikre det 
nødvendige luftskifte. I belastede perioder op til 2 x 
rumvolumen/time. 
 
Materialeforbrug minimum: 
Etage 800 gram/m2 – kælder og vådrum 1000 gram/m2. 
Svarende til 2-4 gange rulning med mellemliggende 
tørretid på 2-4 timer. Gennemtør efter 12 timer ved 20 
°C. 
I særlige tilfælde, koldt vands ledninger og stærkt 
belastede flader, anvendes op til 1.500 gram/m2. 
 
SIKKERHEDSELEMENTER 
Sikkerhedskode leveret 00-1 (1993). 
Brugsblanding 00-1 (1993) 

Anvend gummihandsker (nitril engangshandske) og 
beskyt øjnene med en arbejdsbrille/ eller ansigts- 
skærm. 
 
Ved påføring med airless malersprøjte anlægges 
luftforsynet helmaske. 
 
Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat 
gene søg læge. Medbring etiket og sikkerhedsdatablad. 
 
Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal 
genbrugsplads. 

 
Produkterne er ikke deklarationspligtige, Miljøstyrelsens journal nummer M 752-0082 
Ved brand udskilles ingen giftige gasser (ISO 5659-2) 
Produceret i Schweitz til KefaSystem GmbH  
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