Skalflex Letpuds

Fugt- og kondensabsorberende puds til indendørs brug

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Letpuds er en cementbaseret letpuds med fugt-/
kondensabsorberende egenskaber.
Anvendelsesområder
Hæfter på alle indendørs faste, rene mineralske overflader
som tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.
Velegnet til indvendige rum med skiftende luftfugtighed,
eksempelvis i kældre.
OBS: Til indendørs brug.
Klargøring af underlag
Stærkt sugende underlag som f.eks. porebeton skal forvandes, men ellers skal underlaget som hovedregel ikke
forvandes eller forbehandles.

Opblanding
Opblandes med ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg
Skalflex Letpuds.
Påføring
Skalflex Letpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med
pudsebræt eller filtsebræt.
Kan påføres i lagtykkelser fra 3-8 mm pr. lag.
Ved underliggende isolering påføres 7-8 mm pr. lag.
Ved lagtykkelser over 8 mm trækkes pudsen på af flere
omgange.
Den færdigblandede Letpuds skal anvendes inden for
2 timer.
I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvning
med vand.
Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med Skalcem 100.
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Skalflex Letpuds
Teknisk data
Opblanding:		
Ca. 5,2 liter rent, koldt vand
				
pr. 20 kg Skalflex Letpuds
Forbrug:		
Ca. 1,2 kg/mm/m² afhængig af lagtykkelse
Tørretid:		
Afhænger af temparatur, luftfugtighed,
				
cirkulation og bygningens konstruktion.
				
Overfladetør efter ca. 1 døgn
Overmalbar:		
Efter 3-4 døgn
Hærdeperiode:		
28 døgn ved +20°C
Døgntemperatur: Min. +5°C
Massefylde: 		
1,2 kg/m3
Opbevaring: 		
Tørt og frostfrit
Mal-kode:		00-4 (1993)
20 kg, DB-nr: 1548772

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
FARE
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
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 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer.
Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
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Skalflex Letpuds
(LW-mørtel)
Brandklasse: A1
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