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SKALFLEX MURSTENSMØNSTER
Naturtro, vandskuret murstensmønster

Skalflex Murstensmønster
Klassisk og tidløs
Med Skalflex Murstensmønster er det muligt at skabe en
naturtro vandskuret murstensvæg på glatte underlag.
Velegnet til såvel udendørs som indendørs brug.
Arbejdsgangen er enkel, og de patenterede fugeskrabere
sikrer et flot resultat.
Pudsede facader på gammelt som nyt byggeri kan få
nyt liv med murstensmønster. Indvendige vægge med
hessian, glasvæv, gipsplader, fibercement m.m. kan
forvandles til en vandskuret murstensvæg. Skalflex Murstensmønster er også velegnet i forbindelse med Skalflex
Facadeisolering eller Skalflex Netpuds.

Klargøring af underlag

Værktøj

Skaltherm Grundpuds hæfter på alle rengjorte, faste og
bæredygtige underlag. Løst materiale fjernes, og større
revner og ujævnheder udfyldes med Multi-Rep 2080.

Skalflex Fugeskrabere kan købes separat, men Skalflex
har desuden et komplet værktøjssæt indeholdende det
nødvendige udstyr til fremstilling af murstensmønster.

Pladesamlinger og revner armeres i følge pladeleverandørens anvisninger.

Værktøjssættet indeholder:
1 sæt Skalflex fugeskrabere
1 stk. Skalflex Stålbræt (13 x 38 cm)
1 piskeris til boremaskine
1 filtsesvamp
2 liter Skalflex Beto-Binder
Brugsanvisning

Sugende underlag forvandes med vand. Stærkt sugende
underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet 1:3.

Udførelse
Underlaget pudses med Skaltherm Grundpuds, der
trækkes på i et jævnt lag på 1-2 mm. Herefter skabes det
ønskede murstensmønster ved hjælp af fugeskraberne.
Efter hærdning afgrates kanterne og der vandskures med
Skalcem S2000/CF2000.
Ved opblanding af Skalcem S2000/CF2000 er det meget
vigtigt at udskifte 2 liter af blandevandet med 2 liter
Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg vandskuringspuds.
Skalcem S2000/CF2000 er indfarvet vandskuringspuds,
som leveres i 35 farver. Se farvekort hos én af vore forhandlere eller bestil op til 3 gratis farveprøver.
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Arbejdsvejledning

1. Pladesamlinger og revner armeres i følge pladeproducentens anvisninger. Skaltherm Grundpuds trækkes på i
et jævnt lag på underlaget. Lagtykkelse 1-2 mm.

2. Ved hjælp af et vaterpas skrabes de vandrette fuger. *)

3. Herefter skrabes studsfugerne i det ønskede
forbandt. Se inspiration på bagsiden.

4. Når grundpudsen er tør (efter ca. 2 døgn), stødes
kanter og grater af med et stålbræt.

5. Herefter vandskures med Skalcem S2000/CF2000.
Husk at 2 liter af blandevandet skal erstattes med
Skalflex Beto-Binder.

6. Afslutningsvis filtses vandskuringspudsen med en tør
eller let fugtet svamp.

*) Tip: I stedet for at køre fugeskraberen langs et vaterpas, kan et høvlet forskallingsbrædt forsynet
med 2 korte skruer i hver ende bruges. Herved kommer brædtet ikke i direkte kontakt med
den våde puds, da skruerne skaber afstand ind til væggen. Fastgør vaterpasset på brædtet.
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Skalflex Murstensmønster
Bestem selv mønstret
På »murersprog« kaldes mønstret, hvori murstenene lægges op, for et »forbandt«.
Nedenfor er skitseret de mest almindelige forbandt.

Blokforbandt

Krydsforbandt

Før murstensmønster

Løberforbandt 1

Løberforbandt 2

Efter murstensmønster
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