
  t=25 °C

RF 60 %

19,04 mbar

t=22 °C

RF 60 %

15,89 mbar

t=22 °C

RF 40 %

10,59 mbar

t=0 °C

RF 80 %

4,88 mbar
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Fysisk skimmelprofylakse 
 

1. KefaWash 
 
Rengøring og sanering mod skimmel og bakterier. Se 
”KefaWash effektiv mod følgende mikro organismer”.  
Leveres i 1,5,25 liters emballager. 
Blandes med vand i forholdet 1 del KefaWash – 2 dele vand. 
Materialeforbrug pr. arbejdsgang ca. 150 ml blanding/m2 i en 
eller to arbejdsgange. Husk der skal altid være Wash 
behandlet på fladen inden KefaRid laget påføres. 
 

1. Afrensning af snavs, skimmelsvamp og bakterier: 
Påfør KefaWash med dispenser eller børste. 
Virketid mindst 30 minutter. 
Skur med stiv børste. 
Vask ned med vand. Gentag indtil biomassen er helt fjernet. 
Kontroller evt. med Mycometer Test. 

2. Inden påføring af KefaRid dæklaget: 
Den tørre rengjorte overflade påføres altid et lag KefaWash 
blanding, der skal tørre op inden pålægning af KefaRid 
dæklaget. Tørretid 30-45 minutter. Afhængigt af grunden. 
 
Rengøring af tilsmudsede KefaRid flader med en let blanding 
af opvaskemiddel i lunkent vand. Anvend en blød børste. 
Efterfølgende sanering med KefaWash blanding. Industriel 
rengøring med lavtryk max. 30 bar – lanseafstand 50 cm. 
 
SIKKERHEDSELEMENTER 
Sikkerhedskode leveret 0-4 (1993) 

Brugsblanding 0-1 (1993) 

Ved risiko for stænk og spild, anvend handsker (nitril 
engangshandske) og beskyt øjnene med en arbejdsbrille. 
 
Ved påføring med airless malersprøjte anlægges  
luftforsynet helmaske. 
 
Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat gene søg 
læge. Medbring etiket og KefaWash sikkerhedsdatablad der 
kan downloades fra: www.kefa.dk 
 
 
Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal 
genbrugsplads. 
 
Tørre materiale rester bortskaffes som byggeaffald. 
 

2. KefaRid 
   

Mikroporøst fugttransporterende og isolerende dæklag. 
Leveres klar til brug i 5 og 20 kg emballager. Omrøres 
grundigt med piskeris 300-600 O/M. 
Påføres med rulle. Anbefalet standard malerrulle med 
grov luv. Rengøring med vand. 
 
Leveres i farven hvid RAL 9016 glans 1. Kan tones i alle  
nuancer med vanddispergerende tonefarve (max 4%). 
 
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) 

Ved risiko for stænk og spild, anvend handsker (nitril 
engangshandske) og beskyt øjnene med en 
arbejdsbrille. 
Ved påføring med airless malersprøjte anlægges 
luftforsynet helmaske. 
 
Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat 
gene søg læge. Medbring etiket og KefaRid 
sikkerhedsdatablad, der kan downloades fra  
www.kefa.dk 
 
Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal 
genbrugsplads. 
 
Tørre materiale rester bortskaffes som byggeaffald. 

 
Produkterne fremstilles i Schweitz af Kefa System GmbH 

Se mere på www. kefa.dk 
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Bakterier Skimmelsporer Alger Vira 
Bacillus cereus 

Bacillus stearothermophilus 

Bacillus subtilis 

Corynebacterium 

diphtheriae 

Desulfovibrio desulfuricans 

Enterobacter aerogenes 

Enterococcus faecium 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Leuconostoc mesenteroides 

Listeria monocytogenes 

Mycobacterium smegmatis 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas cepacia 

Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris 

Salmonella choleraesuis 

Salmonella typhi 

Shigella somnel 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus faecalis 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

Vibrio cholerae 

 

Alternaria alternata 

Aspergillus niger 

Aspergillus versicolor 

Aureobasidium pullulans 

Candida albicans 

Chaetomium globosum 

Cladosporium cladosporoides 

Coniophora puteana 

Coriolus versicolor  

Epidermophyton floccosum 

Gleophylum trabeum 

Microsporum canis 

Microsporum gypseum 

Penicillium glaucum 

Penicillium verrucosum 

Poria placenta 

Saccharomyces cerevisiae 

Trametes versicolor 

Trichoderma viride 

Trichophyton mentagrophytes 

 

Chlorella pyrenoidosa 

Chlorella vulgaris 

Nostoc commune 

Phormidium faveolarum 

Phormidium inundatum 

Phormidium uncinatum 

Scenedesmus obliquus 

Scenedesmus vacuolatus 

 

Adenovirus 

Hepatitis B 

Herpes virus 

HIV-1 

Newcastle Disease 

Rhabdovirus 

 
Anvendes til afrensning og sanering umiddelbart inden pålægning af KEFA mikroporøse overfladebelægninger. 
Download mere om KefaWash på: www.kefa.dk 
 

QR koden bruges til hurtig adgang til sikkerhedsdatablade og alle relevante produktdata. 
                                                 

                                                                 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.kefa.dk


 

 
 
KefaRid – fordampningsevne 
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Det mikroporøse dæklag er hygroskopisk og optager og afgiver fugt. Overfladespændingen brydes i det mikroporøse dæklag 
og fordampningen til rumluften finder sted uden nævneværdig anvendelse af energi. 

 
 

Lagtykkelse   transport  transport 
gram/m2             gram/m2          gram/m2 

                             72 timer          144 timer 
 

   600    346    346 
   900    500    500 
1.000    580    593 
1.200    713    806 

 

 
 

                              
                                                        Ekspanderet vulkansten – Elektronmikroskop 1:20.000 

 
 
Ved et dæklag på 1000 gram våd film pr. m2 er den samlede materiale overflade pr. m2 mere end 20.000 m2 
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KEFA International DK giver på lige vilkår med producenten, Kefa System GmbH, Tyskland en 

funktionsgaranti på mindst 5 år for KefaRid systemet. 

 

Funktionsgarantien omfatter vækst af skimmelsvampe og bakterier på alkaliske overflader og 

den fortsatte optagelse af kondens og afgivelse i dampform under følgende forudsætninger. 

 

 

❖ Overfladebehandlingen udføres af autoriseret entreprenør i henhold til datablade og 

arbejdsbeskrivelser på fast og bæredygtig grund. 

 

❖ Vedligehold gennemføres i henhold til de for systemet gældende datablade. 

 

❖ Materialemængden pr m2 skal modsvare kondensmængden. Samtidigt skal de for 

materialemængden gældende tørre/hærde-tider overholdes. 

 

❖ Luftskifte i rummet efter behov op til 2 x rumvolumen/time. 

 

❖ Ikke afhærdede belægninger må ikke udsættes for temperaturer under +10C. 

 

❖ Behandlede flader ikke påvirkes af opløsningsmidler eller syre eller overmales med 

anden overfladebelægning. 

 

❖ Behandlede flader rengøres udelukkende med vand og KefaWash. Til industriel rengøring 

kan anvendes lavtryk, max 30 bar. Afstand fra lansespids til overflade min 50 cm. 

 

❖ Det hygiejniske vedligehold gennemføres i henhold til anvisninger om  rengøring. 

      

❖ KEFA underrettes uopfordret, hvis der på overfladen aflejres organisk materiale, der kan 

danne grobund for skimmel og bakterier, med henblik på serviceanvisning. 

 

❖ Eventuelle okkerudslag eller afskalning på grund af manglende ventilation eller ved 

massiv saltudfældning er ikke dækket af funktionsgarantien. Rengøring og udbedring af 

skader i henhold til anvisningerne i anvendelses-teknisk-datablad for KefaRid systemet. 

 

❖ Nærværende funktionsgaranti indgår som bilag til dokumentation og kvalitetssikring. 
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