
Skalcem 1000
Cementbaseret, indfarvet hvid dekorationspuds 

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalcem 1000 er cementbaseret, indfarvet hvid dekorationspuds til 
udendørs og indendørs brug.

Vejrbestandig, vaskbar (tåler højtryksrensning) og er samtidig dif-
fusionsåben. Skalcem 1000 har en meget slidstærk overflade, som 
ikke kræver efterbehandling i en lang årrække. 

Skalcem 1000 fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

Anvendelsesområder
Velegnet på alle mineralske underlag f.eks puds, tegl, letklinkerbeton, 
beton, glatte eller kløvede kalksandsten.

Skalcem 1000 kan anvendes som finpuds, berapning, slemning eller 
kostning. Produktets finkornede struktur kan varieres af påførings-
redskabet.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rent, tørt og strukturelt sundt.

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for salte før 
behandling.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt 
sugende umiddelbart før påføring. 

Meget sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder fortyn-
det med vand i forholdet 1:3. Anvendes Beto-Binder som grunder, 
erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 
25 kg Skalcem 1000.

Opblanding
Opblandes med 5-7 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 
1000. 

Oprøring sker med elektrisk blander, indtil konsistensen er homogen 
og fri for klumper – vandmængden tilpasses påføringsmetoden.

Påføring
Påføring foretages med stålbræt, spartel, rulle eller kost afhængig 
af den ønskede struktur. Forsøg på et mindre testområde, inden 
arbejdet påbegyndes.

Opblandet puds skal anvendes indenfor 2 timer.

Gode råd
Må ikke påføres ved døgntemperaturer under +5°C.

Nybehandlede flader skal beskyttes mod vejrliget de første døgn 
efter påføring.

Undgå at arbejde i direkte sollys.
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For at undgå nuanceforskelle anvendes sække med samme produktionsnummer/batch-nr.

Vedligehold
Grønne belægninger m.m. fjernes skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Senere opfriskning/farveskift kan ske med Skalcem 100 eller Skalflex Facade-Silikatmaling.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. 

Teknisk data
Opblanding:  5-7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt
Forbrug:  1-3 kg/m2 (afhængig af struktur og lagtykkelse)
Glans: Ca. 2 (helmat)
Kornstørrelse:  0,2-1,0 mm
Pudsfarve:  Hvid
Vanddampdiffusion:  ZH2O-værdi: 0 ved lagtykkelse på 0,34 mm
Tørretid:  Overfladetør efter ca. 24 timer v/min. +15°C
Hærdeperiode:  28 døgn
Døgntemperatur:  +5°C til +25°C
Opbevaring:  Tørt og frostfrit
Mal-kode: 00-4 (1993)

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Skalcem 1000

25 kg, DB-nr. 3859436

FARE
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da 
 beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338  
 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 
 vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontakt-
 linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.

Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
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