
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er vandafvisende og samtidig 
diffusionsåben puds med fremragende vedhæftningsevne. Skalflex 
Sokkelpuds Vandtæt er let at arbejde med, og har en enestående
forarbejdningsevne i lagtykkelser på 1-15 mm.  

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt har et ubetydeligt vandoptag, hvilket 
gør den særlig velegnet til områder på bygninger, der er udsat for 
slagregn, fugtpåvirkning eller let vandtryk.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er velegnet til forstærkning  med 
Skalflex Armeringsnet.

Leveres i to pudsfarver: Grå og Mørkegrå.
  
Anvendelsesområder
Velegnet på alle rengjorte og faste mineralske underlag som tegl, 
letklinker og beton. Velegnet til lodrette flader udsat for stor fugt 
eller vandpåvirkning f.eks. sokler, kældrevægge, læmure, trappesider, 
kælderskakter og andre lodrette, terrænnære overflader.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er særligt velegnet til netpuds af 
sokkelisolering af EPS ved soklen og under terræn – se info om 
Skalflex Facadeisolering med stenuld eller EPS eller kontakt Skalflex.

Opblanding
Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand afhængig 
af opgavens art og underlagets sugeevne. Opblandes med egnet 

blandeværktøj til konsistensen er homogen og let bearbejdelig.
Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer. 

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, tørt, gennemhærdet, fri for snavs og 
salte.

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

Påføring
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte 
og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Lagtykkelser op til 
10 mm pr. pudslag.

Efterbehandling
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan stå som færdig overflade uden 
yderligere efterbehandling. Hvis det ønskes kan der efter 3-4 døgn 
males med Skalflex Sokkelmaling. Indvendig i kælder kan der 
ligeledes efter 3-4 døgn pudses med Skalflex S2000/CF2000 eller 
males med den meget diffussionsåbne murmaling Skalcem 100.

Vejrforhold/forbehold
Der må ikke pudses i vinterperioden. Uhærdet puds tåler ikke frost 
og skal beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter påføring. Må ikke 
påføres i direkte sollys. 

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er ikke egnet til gangarealer og træde-
flader. Her anbefales Skalflex Reparationsbeton Vandtæt eller anden 
beton med høj slidstyrke.
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Teknisk data
Forbrug:                 Ca. 1,7 kg/mm/m²
Lagtykkelse:  Pudslag op til 10 mm
   Fuger op til 15 mm 
Døgntemperatur:  Min. +5°C
Overmalbar:            Udendørs efter ca. 28 døgn
   Indendørs efter ca. 7 døgn
Hærdeperiode:        Min. 28 dage ved +20°C
Densitet:                I løs vægt 1,65 g/cm³
Opbevaring:              Tørt og frostfrit
Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Bæredygtighed
Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, der kan 
anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

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

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Mørkegrå 25 kg, DB-nr. 1460851
Grå 25 kg, DB-nr. 2052117
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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.
(Gælder ikke for Skalflex Sokkelpuds Vandtæt Mørkegrå).
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