
Skalcem 3000 
Hvid struktur- og dekorationspuds
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Skalcem 
3000

Produktegenskaber
Skalcem 3000 en cementbaseret, indfarvet hvid strukturpuds, der anvendes som 
dekorativ slutpuds. Skalcem 300 har en utrolig smidig bearbejdning og er meget let at 
arbejde med. 

Skalcem 3000 har en god vedhæftnings- og dækkeevne, og kan dække mindre ujævn-
heder i underlaget.

Skalcem 3000 er meget slidstærk og derfor anvendelig i alle miljøklasser, også ag-
gressivt miljø. Velegnet udendørs og indendørs.

Den pudsede overflade fremstår med en finkornet struktur med en naturlig, kalkmat 
glans.

Anvendelse
Skalcem 3000 kan anvendes som alternativ til glat slutpuds eller som afsluttende 
puds i forbindelse med netpudsrenovering, facadeisolering eller Skalflex Bluclad. Pro-
duktet hæfter på mineralske underlag som puds, tegl, beton, letklinker, porebeton etc.

Klargøring af underlag 
Underlaget skal være rent, fast og strukturelt sundt. Underlaget forvandes med rent, 
koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blank 
vand. 

Sugende underlag som f.eks. porebeton skal grundes med Skalflex Beto-Binder 
opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). 

Opblanding 
Afmål 5-7 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 3000. 
Den afmålte vandmængde hældes i en blandespand, og Skalcem 3000 tilsættes 
herefter under omrøring. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er 
homogen og letbearbejdelig. Anvend samme vandmængde til hver opblanding.
Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer. 

DB-nr, 25 kg: 1460848



Tekniske data
Anvendelse: Som struktur- og dekorationspuds 
 på ethvert fast, rengjort mineralsk underlag                               
Opblanding: 5-7 liter vand pr. 25 kg Skalcem 3000 
 afhængig af underlagets beskaffenhed
Forbrug: Ca. 1,6 kg/mm/m² afhængig af lagtykkelse
Lagtykkelse: Minimum 1,8 mm 
Massefylde: I løs vægt: 1,60 g/cm³
Døgntemp.: Min. +5°C
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Hærdeperiode: 28 døgn ved +20°C
Overmalbar: Udendørs efter ca. 28 døgn
 Indendørs efter ca. 7 døgn

Skalcem 
3000

Påføring 
Skalcem 3000 påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med Soft Touch 
pudsebræt. Bearbejdningen bør begrænses så meget som muligt for at opnå den mest 
ensartede overflade. 

Anvend Skalcem 3000 med samme produktionsdato for at undgå eventuelle nuance-
forskelle. 

Rengøring 
Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vedligehold 
Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.
Til opfriskning af farven eller til farveskift anbefales Skalflex Siloxanemaling.
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Gratis farveprøve
Hvis du ønsker at se, hvordan farven og strukturen ser ud på Skalcem 3000, er du 
velkommen til at bestille en gratis farveprøve på hjemmesiden. Farveprøven ræk-
ker til ca. 0,5 m2.

Påfør farveprøven på en testplade eller lignende, og stil den op ad facaden. 
Flyt rundt på prøven, så den kan betragtes på både sol- og skyggesiden af huset, 
på forskellige tider af døgnet og under forskellige vejrforhold. Påfør ikke farve-
prøven direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og farve på den 
færdige facade.
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