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SKALCEM S2000/CF2000
Indfarvet vandskuring
til indendørs og udendørs brug

Skalcem S2000/CF2000
Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske underlag udvendig og indvendig.

Egenskaber
Skalcem S2000/CF2000 er en færdig indfarvet puds,
der står med en naturlig, fløjlsmat overflade efter vandskuring/filtsning.
Produktet er vejrbestandigt, modstandsdygtigt og udelukkende fremstillet af naturlige råstoffer. Produktet har
en god vedhæftnings- og dækkeevne, og er meget let og
smidig at arbejde.

Forberedelse
Underlaget skal være fast, fri for støv og løse partikler.
Murværket rengøres for alger og snavs med Skalflex
Alt-Rens, se vejledning på emballagen.
Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for
mursalte. N
 yopført murværk skal være tørt og gennemhærdet før vandskuring. Fugerne skal være fyldte og trykkede, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/ Euro code 6.
Der anbefales blødstrøgne sten til vandskuring, helst
røde pga. det lave saltindhold. I tvivlstilfælde bør teglproducenten rådføres.
Stærkt eller uens sugende underlag kan med fordel
grundes med Skalflex Beto-Binder fortyndet med rent,
koldt vand i forholdet 1:3 – i disse tilfælde skal 2 liter af
blandevandet til Skalcem S2000/CF2000 udskiftes med
2 liter Skalflex Beto-Binder.
Ved Skalcem S2000/CF2000 anvendt på Skaltherm
Grundpuds skal 2 liter af blandevandet erstattes med 2
liter Skalflex Beto-Binder (her er grunding ikke nødvendig,
kun forvanding).
Produktet bør ikke anvendes på visse typer gule
maskinsten, da der her kan være risiko for frostsprængninger. Kontakt Skalflex for yderligere information.

Vandskuring med
CF2000-09
Meget diffusionsåbent produkt, der tillader muren at ånde.
Skalcem S2000/CF2000 er velegnet til aggressive miljøer,
hvor der stilles store krav til holdbarheden af overfladen.
Skalcem S2000/CF2000 leveres i 35 smukke og lysægte
farver.

Opblanding
Opblanding af en 25 kg sæk foretages med 5-6 liter rent,
koldt vand. Den afmålte vandmængde hældes i blandespanden, derefter tilsættes vandskuringsmørtlen.
Benyt altid samme vandmængde til hver blanding.
Omrøring sker med elektrisk blander. Konsistensen skal
være lind og farven ensartet. Efter 10 minutters henstand, efterfulgt af grundig omrøring uden yderligere
vandtilsætning, er pudsen klar til brug.
Ved opblanding af CF2000 udrøres CF-pigmenterne først
i blandevandet. Derefter tilsættes vandskuringsmørtlen
(Colour Filts) under fortsat omrøring.

2

Før- og efterbilleder af hus vandskuret med Skalcem CF2000.
Vandskuring fornyer udseendet på et hus, og giver det et
elegant og tidløst look.

Påføring og vedligehold
Udførelse
Underlaget forvandes grundigt umiddelbart før påføring.
Påføring foretages bedst med stålbræt/glittebræt i en
lagtykkelse på 1-2 mm. Lad produktet »sætte« sig inden
filtsning påbegyndes. Filtsning foretages med en tør/
hårdtopvredet svamp i lette, cirkulære bevægelser.
For at undgå overgangsskel bør hele murflader færdiggøres i én arbejdsgang.

Gode råd
Anvend produkter med samme produktionsnummer
for at undgå eventuelle nuanceforskelle (se emballage).
Der må kun arbejdes med Skalcem S2000/CF2000 ved
døgntemperaturer over +5°C. Der bør ikke vandskures i
vinterperioden.

Skalcem S2000 og CF2000 er som udgangspunkt samme produkt. Eneste forskel er om
produktet er færdig-indfarvet (S2000) eller om
der skal tilsættes farvepigment ved opblanding
(CF2000). Tilsammen danner de 2 produkter et
farvekort med 35 farver.
Skalcem S2000
Færdig-indfarvet vandskuringspuds på
cementbasis. Leveres i 13 farver.
Skalcem CF2000
Neutralfarvet vandskuringspuds (Colour Filts) på
cementbasis. Hertil hører en pose farvepulver
(CF-pigmenter), som tilsættes i forbindelse med
opblanding. Leveres i 21 farver. Colour Filts kan
også anvendes uden tilsætning af farvepigment.

Nybehandlet facade skal beskyttes mod vejrliget de første
3-5 døgn.
Må ikke påføres i direkte sollys.
Hvor der ønskes større fylde i produktet, f.eks. ved
tilbageliggende fuger, kan produktet tilsættes op til 20%
tørret kvartssand i kornstørrelsen 0,4-0,8 mm.
Ved vandkuring af glatte sten og ved fuger dybere end 3
mm kan det være nødvendigt at vandskure to gange.
Produktet kan anvendes på malede overflader indvendig.
Her erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex
Beto-Binder pr. 25 kg Skalcem S2000/CF2000.

Skalcem S2000

Skalcem CF2000

Skalflex
Beto-Binder
leveres i 2,
5 og 10 liter

Forbrug
Ca. 2 kg pr. m² på murværk med fyldte fuger.

Ved småreparationer med CF2000 kan der røres en
mindre tørblanding af Colour Filts og farvepigment inden
tilsætning af vand.

Bestil gratis farveprøver

Opfriskning/vedligehold

Hvis der er tvivl om farvevalget, tilbyder Skalflex at sende
op til 3 gratis farveprøver. Farver bør altid betragtes i de
rigtige omgivelser, og det er vigtigt at vælge en farve,
der matcher byggestilen, omgivelserne og ikke mindst
ejernes personlige stil.

For at bevare en smuk facade fri for snavs og grimme
belægninger bør facaden behandles efter behov med
Skalflex Alt-Rens.
Sålbænke og andre vandrette flader med vandpåvirkning
kan behandles med Skalflex Facade-Imprægnering – en
vandafvisende beskyttelse, der tørrer farveløst op, og
som kan overmales.
Ønskes farveskift på facaden eller trænger farven efter
en årrække til at blive opfrisket, kan facaden males med
Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling
– begge er stærke og diffusionsåbne murmalinger med
samme fløjsmatte overflade som vandskuringspudsen.

Påfør ikke farveprøven direkte på facaden, da dette kan give
forskelle i struktur og/eller farve på den færdige facade.
Påfør farveprøven på en testplade eller lignende, og stil
den op ad facaden.
Flyt prøven rundt, så farven kan betragtes på både
sol- og skyggesiden af huset. Husk også at betragte
farven på forskellige tider af døgnet samt i både solrigt
og overskyet vejr.
Farveprøverne oprøres i vand og rækker til ca. 0,1 m2.
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Inspiration

S2000-01 Hvid

CF2000-17

S2000-24 Mellemgul og
S2000-01 Hvid

S2000-31 Kalksand
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Farvekort Skalcem S2000/CF2000

S2000-01
Hvid

S2000-02
Creme

S2000-03
Sølvgrå

S2000-04
Sokkelgrå

CF2000-05

CF2000-06

CF2000-07

CF2000-08

CF2000-09

CF2000-10

CF2000-11

CF2000-12

S2000-13
Koksgrå

CF2000-14

S2000-15
Horisontblå

CF2000-16

CF2000-17

CF2000-18

CF2000-19

CF2000-20

CF2000-21

CF2000-22

S2000-23
Skagengul

S2000-24
Mellemgul

CF2000-25

CF2000-26

CF2000-27

CF2000-28

CF2000-29

S2000-30
Terracotta

S2000-31
Kalksand

S2000-32
Klitsand

S2000-33
Bakkesand

S2000-34
Ørkensand

CF2000 Neutral
(Ikke tilsat farve)

De viste farver er kun vejledende. Se farvekort hos vore forhandlere og bestil gratis farveprøve hos Skalflex A/S.
Bemærk: Fotografiske, digitale og reelle farver er vanskelige at gengive 100% på tryk.
Glans, struktur, lys, forskellige farvesystemer m.m. bevirker, at farver på tryk fremstår anderledes end malede farver.
Derfor anbefaler vi altid at benytte sig af Skalflex’s tilbud om at få tilsendt op til 3 gratis farveprøver, da farver bør
betragtes under de rigtige forhold.
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Fremgangsmåde
1. Det er en god idé at have 		
værktøjet klar ved hånden.
Facaden klargøres ved at
afmontere husnummer, postkasse o.lign. samt at afdække
kanter, vinduesrammer m.m.
med malertape. Facaden afrenses med Skalflex Alt-Rens.

5. Opblanding med elektrisk
blander. Konsistensen skal
være homogen og lind, og
farven skal være ensartet.
Pudsen er klar til brug efter 10
minutters henstand efterfulgt
af grundig omrøring.

2. Når facaden er afrenset og
klargjort, forvandes den
grundigt med vand.

6. Pudsen doseres på stålbrættet.

3. Afmål ens vandmængde 		
hver gang og hæld det i
blandespanden. Brug altid
rent, koldt vand til opblanding.
På Skaltherm Grundpuds og
på indendørs malede flader
erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex
Beto-Binder pr. 25 kg sæk.

7. Pudsen påføres med stålbræt
i et jævnt og ensartet lag
på 1-2 mm.

4. Skalcem S2000 tilsættes
blandevandet.

8. Afslutningsvis filtses med
lette og cirkulære bevægelser
med en næsten tør svamp.

Ved oprøring af CF2000
skal farvepulveret røres
ud i blandevandet, før
mørtlen tilsættes.
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