
Malingssystem som er motstandsdyktig mot sopp og algevekst

Silancolor® Plus System Beskyttende, dekorativ 
overflatebehandling av vegger



Mapei malings- 
system for 
beskyttelse mot 
dannelsen av sopp 
og algevekst garanterer:
• Beskyttelse mot mikroorganismer
• Aktiv mot et vidt spekter av sopp og alger med betydelig holdbarhet
• Høy gjennomtrengelighet for vann og lav vannabsorbering

Silancolor® Plus System
Malingssystem som er motstandsdyktig mot sopp og algevekst



System for ferdigstillelse av veggflater 
som er motstandsdyktig mot dannelsen 
av sopp og alger

For innvendige og utvendige flater og på underlag som trenger rehabilitering, eller 
som et sikkerhetstiltak på nye flater.

Silancolor® Cleaner Plus
Vannbasert løsning med tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot sopp og 
alger, og til rengjøring av veggflater.

Silancolor® Primer Plus
Vannbasert siloksan isolerende grunningsstrøk med tilsetningsstoffer som er 
motstandsdyktige mot sopp og alger. 

Silancolor® Paint Plus
Vannavvisende siloksan vannbasert maling med svært høy gjennomtrengelighet for 
vann og med tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot sopp og alger.

Silancolor® Tonachino Plus
Vannavvisende siloksan pastabelegg med svært høy gjennomtrengelighet for vann 
og med tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot sopp og alger.



Silancolor® Plus System

1. Innvendig vegg som er dekket av mugg

2. Del av utvendig vegg med alger

3. Del av utvendig vegg med mugg

4. Bilde tatt gjennom et ESEM-FEG elektronmikroskop i Mapeis forsknings- og ut-
viklingslaboratorium.

Biologisk forringelse av overflaten 
Når mikroorganismene som produserer sopp og alger finner egnede 
vekstforhold, infiserer de raskt bygningsfasader etc. Dette fører raskt 
til betydelig forringelse.

Forringelse av overflatene viser seg som fysiske skader på veggene, 
men kan også utgjøre en helserisiko for dem som bor i omgivelsene. 
Følgende situasjoner er eksempler på hva som kan bli resultatet:

•  dannelse av svarte og grønne flekker (bilde nr 1, 2 og 3);
•  penetrering av mikroorganismene og frigjøring av organiske syrer 
 som fører til en progressiv svekkelse av overflaten;   
•  alger holder tilbake vann som trenger inn i porene som dannes i 
 malingsfilmen og fører til svekkelse langt inne i underlaget;
•  dannelse av ubehagelige lukter og utslipp av potensielt 
 allergifremmende sporer og mikrogifter, noe som innebærer en  
 potensiell helsefare.

Sopp og alger
Sopp og alger er organismer som formerer seg ved å frigjøre store 
mengder og varianter med sporer i luften. Alger (bilde nr 4, sett 
gjennom et elektronmikroskop) består av fotosyntetiske organismer 
som inneholder klorofyll. Det vil si at de trenger lys for å leve i tillegg 
til høye fuktighetsnivåer og mineralsalter, elementer som normalt er å 
finne på veggflater. På grunn av sin særegne natur, oppstår algevekst 
nesten alltid utvendig.  
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4. Foto al microscopio elettronico ESEM-FEG eseguita presso i Laboratori R&S Mapei

Problem



Mugg (bilde nr 5, sett gjennom et elektronmikroskop) er 
en organisme som tilhører soppgruppen. Den har ingen 
fotosyntese og er avhengig av organisk næring i tillegg 
til et visst fuktighetsnivå. Egnede underlag for slike 
organismer er veggflater som inneholder de nødvendige 
”næringsstoffene” slik som skitt (en blanding av støv 
og organiske partikler) som fester seg på veggen eller 
som stammer fra cellulosen som finnes i veggmaling.  
Mugg forplanter seg både inne og ute. 

I sistnevnte tilfelle oppstår mugg hovedsaklig på gamle 
kolonier med meldugg (i symbiose) noe som garanterer 
fuktighet og tilgang på organisk næring. Det er viktig 
å være spesielt oppmerksom på at mugg utvikler 
røtter som kan trenge dypt inn i veggens overflate og 
forårsake betydelig skade. Den biologiske aktiviteten 
til meldugg og mugg produserer også ulike organiske 
syrer som også angriper veggens overflate. 

6-7. Eksempler på veggskader som følge av 
sopp og algevekst.

5. Bilde tatt gjennom et ESEM-FEG 
elektronmikroskop i Mapeis 
forsknings- og utviklingslaboratorium.
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Fuktighet: En grunnforutsetning for 
dannelse og vekst av sopp og alger
Hovedårsaken til biologisk forringelse er følgelig forekomsten av fuktighet 
på overflaten. Fuktigheten kan skyldes ulike faktorer.

På utvendige vegger, forårsakes absorbering og evnen til å holde på 
vann hovedsaklig av: 
• klimatiske og miljømessige forhold
• høy absorberingsevne og lav gjennomtrengelighet for fukt i malingsfilm  
 på overflaten
• forekomst av termiske broer (kalde felter) som følge av feil bruk av   
 materialer med ulik termisk konduktivitet, noe som resulterer i kondens
• om konstruksjonen er værutsatt, og mangler eller har defekte    
 beskyttende detaljer som beslag, renner etc.
• eksponering til atmosfæriske forhold uten beskyttende elementer (slik  
 som flate tak og avløpsrenner)
• nærhet til fuktighet i underlaget 

På innvendige vegger, oppstår kondens hovedsaklig på kalde felt og 
skyldes vanligvis:
• dårlig termisk isolering
• termiske broer
• dårlig luftsirkulasjon som gir høy luftfuktighet inne i bygningen
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Silancolor®

Cleaner Plus

Silancolor®

Primer Plus

Silancolor®

Paint Plus

Silancolor®

Tonachino Plus

Silancolor® Plus System

Silancolor® Plus System
Malingssystem som er motstandsdyktig mot 
sopp og alger

For påføring innvendig og utvendig over reparasjonsarbeider 
og på nye flater.
• gamle flater: Komplett rengjøringssystem  (Silancolor® Cleaner 
 Plus), grunning (Silancolor® Primer Plus) og avsluttende 
 behandling (Silancolor® Paint Plus eller Silancolor® Tonachino Plus);
• nye flater: Et samspill mellom de ulike komponentene som 
 utgjør systemet (grunning og avsluttende behandling) garanterer et   
 effektivt og holdbart resultat.  
• en blanding av balanserte tilsetningsstoffer gir en effektiv og    
 langvarig motstandsdyktighet mot et bredt spekter av mikro-
 biologiske organismer og meldugg.

Malingssystemet består av et rengjøringsprodukt, en isolerende 
grunning og en maling som er motstandsdyktig mot dannelsen av 
sopp og alger. 

Ovennevnte problemer er ganske vanlige og inntrer ofte i mange 
bygninger. Det må følgelig kunne sies at alle bygninger og veggsystemer 
har et underlag som er egnet til å fremme veksten av slike biologiske 
organismer. Der det er mulig, bør det for nybygg benyttes egnede 
metoder og materialer for å redusere risikoen for at det dannes sopp 
og alger selv om slike forholdsregler ikke alltid er tilstrekkelig.

Som følge av de sammensatte faktorene som gjør seg gjeldende og 
det brede spekteret av biologiske arter som finnes i ulike områder, er 
det vanskelig å forutsi hvis og når sopp og alger vil oppstå. Når det 
derimot gjelder vedlikeholdsarbeider, er det relativt begrenset hvilke 
bygningsmessige endringer som kan gjennomføres.

I begge tilfeller er den eneste virkelig effektive metoden for å 
motarbeide biologisk forringelse, å benytte overflateprodukter som 
er motstandsdyktige mot dannelse av sopp og alger etter først å ha 
behandlet overflaten og gjennomført en grundig, hygienisk rengjøring 
av eventuelle områder som allerede er angrepet. Denne typen 
overflateprodukter er motstandsdyktige mot biologiske organismer 
på grunn av de spesielle tilleggsstoffene de inneholder. Stoffene 
forblir i overflaten etter at malingsfilmen har tørket og beskytter mot 
spredningen av sopp og alger. 

Tilsetningsstoffene må være riktig balansert. De må også ha lav 
oppløselighet så de ikke vaskes bort av regnvann og fuktighet, men 
skal gi langvarig beskyttelse.

Vannbasert løsning med tilsetningsstoffer som 
er motstandsdyktige mot sopp og alger til 

rengjøring av veggflater.

Vannbasert siloksan isolerende grunningstrøk 
med tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige 

mot sopp og alger.

Vannavvisende siloksan vannbasert maling med 
svært høy gjennomtrengelighet for vann og med 

tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot sopp og 
alger.

Vannavvisende siloksan pasta med svært 
høy gjennomtrengelighet for vann og med 

tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot 
sopp og alger.

Løsning



Silancolor® Cleaner Plus
Vannbasert løsning med tilsetningsstoffer som er 
motstandsdyktige mot sopp og alger til rengjøring av 
bygningsflater.
Flater som allerede er infisert (bilde nr 8) må rengjøres grundig for å fjerne sopp 
og alger helt ned til sporer og røtter. Slik rengjøring er avgjørende for å unngå at 
mikroorganismene raskt oppstår på nytt, noe som vil føre til en forringelse av den 
nye malingsfilmen eller til og med at denne løsner. Tradisjonelle blekemidler laget av 
natrium hypokloritt eller kvarternære ammoniumsalter er ikke alltid tilstrekkelige til 
å fjerne forekomster av mugg helt ned til røttene (foto nr 9), og hvis slike kjemikalier 
forblir i veggen, kan de til og med fremskynde forringelsen av overflatebehandlingen. 
Følgelig må det gjennomføres en annen form for rengjøring med vann før det kan 
påføres malingsprodukter. 

På grunn av sine innovative ingredienser kan, Silancolor® Cleaner Plus, 
garantere:
• fullstendig fjerning av alle skadevoldende forekomster ved også å trenge inn i   
 underlaget og eliminere sporer og røtter (bilde nr 10);
• et effektivt, bredspektret biocid mot mugg, meldugg, bakterier og sopp;
• påføring av  Silancolor® Primer Plus, Silancolor® Paint Plus 
 eller Silancolor® Tonachino Plus uten å måtte rengjøre med vann på forhånd   
 takket være foreneligheten med hovedingrediensen i det påfølgende strøket;
• Ikke giftig, uten løsemiddel eller ubehagelig lukt − kan også benyttes på   
 innvendige vegger.

Silancolor® Primer Plus
Vannbasert siloksan isolerende grunningsstrøk med til-
setningsstoffer som er motstandsdyktige mot sopp og alger.
For å jevne ut oppsugningsevnen i underlaget og fremme beskyttelsen av de 
etterfølgende, avsluttende strøk mot ødeleggende organismer, må alle nye 
overflater og alle flater som er behandlet med Silancolor® Primer Plus først 
behandles med  Silancolor® Cleaner Plus.
Silancolor® Primer Plus kan også påføres på innvendige vegger og er 
forenelig med alle avsluttende produkter fra Mapei selv om effektiviteten til 
produktet kun garanteres når det benyttes i kombinasjon med Silancolor® 
Paint Plus eller Silancolor® Tonachino Plus.

Silancolor® Primer Plus garanterer:
• En film som er motstandsdyktig mot fremveksten av mikroorganismer fra det  
 øyeblikk malingssyklusen er påført
• Langvarig beskyttelse mot fukt og aggressive kjemiske stoffer samtidig som  
 produktet opprettholder gjennomtrengeligheten i underlaget og etterlater  
 overflaten vannavvisende
• Høy gjennomtrengelighet for behandling dypt inn i underlaget
• Utjevning av oppsugningsevnen i underlaget og forbedret heft
• Ingen løsemiddel eller ubehagelig lukt − kan også benyttes på innvendige vegger

10. Vegg etter rengjøring med 
Silancolor® Cleaner Plus. Sopp/
mugg, alger og røtter er fjernet.

9. Vegg etter rengjøring med et 
tradisjonelt produkt. Overflaten er 
ren, men røttene finnes fortsatt inne 
i veggen. 

8. Vegg infisert med sopp og alger. 
Legg merke til hvordan røttene har 
trengt inn til underlaget.

Beskyttelse 8
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Silancolor® Plus System

Beskyttende, avsluttende strøk

Silancolor® Paint Plus
Vannavvisende siloksan vannbasert maling med 
svært høy gjennomtrengelighet for vann og med 
tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot 
sopp og alger.

eller

Silancolor® Tonachino Plus
Vannavvisende siloksan pasta med svært 
høy gjennomtrengelighet for vann og med 
tilsetningsstoffer som er motstandsdyktige mot 
sopp og alger.

For innvendig eller utvendig påføring, på reparasjonsarbeid 
eller på nye flater:
• inneholder biocider som virker for å sikre malingssystemets   
 motstandsdyktighet mot et bredt spekter av bakterier. Er svært  
 stabilt mot avvasking, temperaturvariasjoner, UV-stråling og   
 alkaliniteten i underlaget.  
 Kombinasjonen av biocider har lav oppløselighet så de ikke  
 er tilbøyelige til å vaskes bort, noe som garanterer årevis  
 beskyttelse mot sopp og alger.
• høy gjennomtrengelighet av vanndamp og lav vannabsorbering 
 på grunn av siloksan bindemiddelet. Dette fører til betydelig  
 reduksjon av fuktighet på veggene, som er den viktigste  
 forutsetningen for å forsinke utviklingen av sopp og alger.
• skitt fester seg i liten grad, noe som ytterligere hindrer vekst av 
 mikrober.
• beskyttelse mot aggressive kjemiske stoffer i vannet, og høy 
 bestandighet mot rengjøring, alkalier, UV-stråler og aldring, gir  
 langvarig virkning.
• hefter godt til alle typer tradisjonell puss underlag og til 
 eksisterende maling.
• tiltalende, glatt og matt overflate.
• tilgjengelig i et bredt spekter av farger som blandes ved hjelp 
 av Colormap® automatisk fargesystem.
• uten løsemiddel eller ubehagelig lukt − kan også benyttes på   
 innvendige vegger.



“Effekten av ”Drop effect” med Silancolor® Plus System

11. Test av motstandsdyktighet mot vekst av mugg i en Petriskål utført i Mapeis forsknings- og utviklings-
laboratorium. Til venstre: Resultatet av testen på et strøk med maling uten tilsetning av anti-mugg stoffer. 
Til høyre: Resultatet av testen på Silancolor® Paint Plus med BioBlock® teknologi.

12. Vegg behandlet med Silancolor® Paint Plus med DropEffect® teknologi.

“Drop Effect” vil si produktets evne til å gjøre underlaget vannavvisende ved å endre kontaktvinkelen til 
regnvannet på den malte overflaten så det dannes dråper.
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Effektiv beskyttelse med Silancolor® Plus System
Effektiviteten til Silancolor® Plus har blitt bevist til fulle gjennom en rekke grundige tester i laboratorier 
i Europa. Motstandsdyktigheten måles i laboratorietester (bilde nr 11) der malingsprøver inokuleres med 
ulike mikrober som dyrkes på fruktbar grunn under forhold som fremmer veksten.
Det faktum at det ikke var noen utvikling av sopp og alger på eller rundt prøven er et uttrykk for den 
beskyttelsen malingen gir, også til tilliggende områder med jord. Testene ble også utført etter at prøvene 
hadde vært vasket i vann for å fastslå holdbarheten til produktets motstandsdyktighet mot dannelsen av 
sopp og alger.



Silancolor® Plus System

Bruken av Silancolor® Plus System på ETICS 
(Utvendig termisk isolasjon, komposittsystem med 
puss for vegger)
ETICS systemer slik som Maptherm®, løser effektivt problemet med mugg på innvendige vegger ved at 
de øker temperaturen på innvendige vegger og reduserer termiske broer. Dette reduserer sjansen for at 
det oppstår kondens, som er en vesentlig forutsetning for at det skal dannes mugg. På utvendige flater 
anbefaler vi bruk av avsluttende strøk med silikat, slik som Silexcolor®. Produktet danner et miljø som er 
ufordelaktig for fremvekst av sopp og alger på grunn av sin sammensetning og fordi skitt i liten grad fester 
seg til overflaten. Imidlertid er det, i særlig kritiske tilfeller, nødvendig med en beskyttende behandling med 
Silancolor® Tonachino Plus eller Silandcolor® Paint Plus.

Mapei farger og design
Silancolor® Plus System har et bredt spekter med farger og avsluttende strøk.

Påføringsmetoder for Silancolor® Plus System

Toppstrøk

Silancolor® Cleaner Plus
Silancolor® Primer Plus

Silancolor® Paint Plus
Silancolor® Tonachino Plus
0.7 mm
Silancolor® Tonachino Plus
1.2 mm

Påføring

med kost
med kost, rulle eller sprøyte

Påføring

med kost, rulle eller malesprøyte
brett

brett

Fortynning

1:3 med vann
Klar til bruk

Fortynning

15 - 25 % med 
vann
klar til bruk

klar til bruk

Forbruk

0.2 - 1.0 kg/m2

0.1 - 0.3 kg/m2

Forbruk

0.2 - 0.3 kg/m2  (ved to strøk)
1.7 - 2.0 kg/m2

1.9 - 2.3 kg/m2



Et eksempel på en bygning med og 
uten Silancolor® Plus

Et eksempel på en bygning som er 
behandlet med Silancolor® 

Tonachino Plus

Effektiv beskyttelse med Silancolor® Plus System
En vurdering i form av laboratorietester av de viktigste mikrobene*1 som Silancolor® Plus System er 
motstandsdyktig mot

BAKTERIER

SOPP

GJÆRSOPP

MELDUGG

Bacillus subtilis, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecium, 
Escherichia coli, Klebsiella Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, 
Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, Salmonella choleraesius, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis,  Streptococcus lactis, Streptoverticillium reticulum

Alternaria alternata, Alternaria spp., Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, 
Gliocladium virens, Fusarium sp., Penicillium expansum, Penicillium funiculosum, Penicillium pinophilum, 
Trichophyton mentagrophytes, Trichoderma viride

Candida albicans, Pityrosporum ovale, Rhodotorula rubra, Rhodotorula spp., Saccharomyces cerevisiae

Trentepohlia odorata, Anacystis montana, Chlorococcum tetrasporum, Scytonema hofmannii, 
Synechocystis minima

*1 Ovenstående er ikke en uttømmende liste over alle biologiske mikroorganismer som Silancolor® Plus System er i stand til å motvirke, og inne-
holder bare de organismene som er analysert i laboratorietester. 



Mapei AS’ styringssystem 
er sertifisert i henhold til 
NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, 
NS EN ISO 14001, OHSAS 18001 
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HOVEDKONTOR 
Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 
Faks:  +47 62 97 20 99 
post@mapei.no 
www.mapei.no

KUNDESERVICE
Mail:  kundeservice@mapei.no
Tlf:  +47 62 97 20 20
Faks:  +47 62 97 20 28


