
Skalcem S2000/CF2000
Cementbaseret, indfarvet tyndpuds/vandskuring

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalcem S2000 er cementbaseret, indfarvet vandskuringspuds. 
ColourFilts2000 (CF2000) er samme produkt uden tilsat farvepig-
ment, hvortil der hører en pose farvepulver til iblanding. Da de 2 
produkter har identiske egenskaber, beskrives de herunder under ét. 

Skalcem S2000/CF2000 har en fantastisk vedhæftningsevne, og er 
utrolig smidig og let at arbejde med.

Skalcem S2000/CF2000 er langtidsholdbar,  vejrbestandig og samti-
dig meget diffusionsåben. 

Fremstår med en naturlig, fløjlsmat finish. S2000/CF2000 leveres i 
sammenlagt 35 harmoniske og lysægte farver.

Anvendelsesområder
Skalcem S2000/CF2000 anvendes som vandskuring/tyndpuds på 
mursten, puds eller murstensmønster. 

Velegnet udendørs og indendørs.

Bemærk: Produktet bør ikke anvendes på visse typer maskinsten, da 
der her kan være risiko for frostsprængninger. Kontakt Skalflex for 
yderligere information.

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

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt 
sugende, uden blank vand. 

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for mursalte 
før vandskuring. Fuger skal være fyldte og trykkede, og i øvrigt 
opfylde kravene i DS 414/ Euro code 6.

Opblanding
Opblandes med ca. 6 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 
S2000/CF2000. 

Oprøring sker med elektrisk blander, indtil konsistensen er homogen 
og fri for klumper.

Ved CF2000 udrøres først farvepulveret i blandevandet, herefter 
tilsættes pudsblandingen. 

Påføring
Påfør Skalcem S2000/CF2000 med trækbræt/glittebræt i en lag-
tykkelse på 1-2 mm. Herefter filtses med tør svamp. 

For at undgå risiko for synlige overgangsskel bør hele murflader 
færdiggøres i én arbejdsgang.

Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

Vedligehold
Senere opfriskning af S2000/CF2000 kan ske med Skalcem 100, 
Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling. 

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. 

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dkIndustrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk



Gode råd / Forbehold
Ved tilbagelagte fuger, eller hvor der ønskes større fylde, kan der iblandes op til 20% tørret 
kvartssand (0,4-0,8 mm). 

På indvendige, malede murstensvægge kan der opnås øget vedhæftning ved at erstatte 
2 liter blandevand med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg puds.

Anvendes ved døgntemp. over +5°C. Der bør ikke vandskures i vinterperioden. 
Nypudset facade beskyttes mod vejrliget de første 3-5 døgn efter udførelse.

Anvend Skalcem S2000/CF2000 med samme produktionsdato/batch-nr. for at undgå 
eventuelle nuanceforskelle. 

Teknisk data
Opblanding: Ca. 6 liter rent, koldt vand pr. 25 kg vandskuringspuds
Forbrug:  Ca. 2 kg pr. m² på murværk med fyldte fuger
Lagtykkelse: 1-2 mm
Kornstørrelse: 0,3-0,6 mm
Glans: Ca. 2 (helmat)
Vanddampdiffusion:  ZH2O-værdi: 0,5
Døgntemperatur: Min. +5°C
Hærdetid: 28 døgn
Opbevaring:  Tørt og frostfrit

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

Skalcem S2000/CF2000

Skalcem S2000, 25 kg 
DB-nr. 3859485 (hvid)

CF2000, 25 kg
DB-nr. 5913534

CF2000 farvepigment bestilles separat.

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.
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Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring 
i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan 
chromatreduktionen forringes.


