
Skalflex Betonpuds 
Hurtighærdende, svindkompenseret puds til betonunderlag

Produktinformation
Produktegenskaber
Finkornet, cementbaseret og svindkompenseret betonpuds til uden-
dørs og indendørs brug. Produktet har en særdeles god bearbejdelig-
hed. Produktet kan ilægges Skalflex Armeringsnet.
Fremstår med betongrå farve/betonlook.

Anvendelsesområder
Skalflex Betonpuds anvendes til div. opgaver på underlag af beton, 
f.eks. til opretning og reparation af betonelementer, til opfriskning/
filtsning af sokler m.m.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.  

Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet 
vandmættet og svagt sugende.

Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex 
Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Opblanding
Skalflex Betonpuds tilsættes 3,6-3,8 liter rent, koldt vand pr. 15 kg 
tørmørtel. 

Hæld det afmålte vand i et blandekar og tilsæt derefter tørproduktet. 
Der blandes i min. 3 minutter med egnet blander eller ved effektiv 
håndblanding til konsistensen er letbarbejdelig og homogen.

Bland ikke mere betonpuds, end der kan anvendes inden for ca. 
30 minutter. 

Udførelse
Skalflex Betonpuds påføres med stålbræt, mureske eller lign. 
i 1-3 mm lagtykkelse (retningsgivende). 

Filtselag påføres i 2 mm lagtykkelse.

Ønskes en glat overflade, kan overfladen trækkes over med en glat 
stålspartel eller den kan filtses med en opfugtet svamp.

Vejrforhold/forbehold
Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem 
+5°C og +30°C. Uhærdet puds skal beskyttes mod vejrliget og ikke 
frost i hærde- og afbindingsperioden.

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget høj varme bør 
den nypudsede overflade omgående afdækkes og forblive afdækket 
i min. 3-5 døgn efter udførelsen.

Udendørs skal Skalflex Betonpuds hærde min. 7 døgn ved +10°C, før 
den udsættes for nattefrost. 

Rengøring
Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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Teknisk data
Anvendelse: Reparation, opretning og filtsning af betonunderlag ude og inde
Forbrug: Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse
Udbytte: Ca. 11 liter opblandet betonpuds pr. 15 kg tørprodukt
Opblanding: 3,6-3,8 liter rent, koldt vand pr. 15 kg
Kornstørrelse: Max. 0,3 mm sorteret og ovntørret kvartssand
Lagtykkelse: Retningsgivende 1-3 mm
Anvendelsestid: Opblandet mørtel bør anvendes inden for ca. 30  minutter
Døgntemperatur: +5°C til +30°C
Hærdeperiode: Min. 28 døgn v/+20°C
Miljøklasse: Moderat
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 måneder efter produktionsdato
Eksponeringsklasse: MX2.1 / Moderat miljø

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

Skalflex Betonpuds

15 kg, DB-nr. 1961983

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.
P305/351/338  
 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.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til 
 lokale affaldsregulativer.

Chromatindhold:
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.
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DS/EN 998-1

Pudsemørtel type GP:
Hurtighærdende, cementbaseret betonnpuds

til indendørs og udendørs brug

Brandbarhed Klasse A1

Vandabsorbtion W0 (ikke specificeret)

Dampdiffutions-
koefficient 

NPD

Varmeledningsevne NPD

Frostfasthed Moderat miljø
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