Skalflex Tyndpuds Råhvid
Fabriksfremstillet tyndpudsmørtel

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Tyndpuds Råhvid er en fabriksfremstillet tyndpudsmørtel, der er indfarvet råhvid. Cement- og kalkbaseret tyndpudsmørtel, der på byggepladsen kun skal
tilsættes vand. Passiv til moderat miljøklasse.
Anvendelsesområder
Skalflex Tyndpuds Råhvid er velegnet som traditionel
tyndpuds af teglsten og puds. Kan udføres som vandskuring, berapning, filtsning og sækkeskuring.
Velegnet indendørs på alle teglstensoverflader. Kan udendørs anvendes på blødstrøgne sten med fyldte, trykkede
fuger.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være fast og bæredygtigt, rengjort for
snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal
vedhæftning.

Opblanding
Skalflex Tyndpuds Råhvid tilsættes fra 4,5 liter rent, koldt
vand pr. 25 kg afhængig af arbejdets art. Tilsæt først
vand, derefter tørprodukt og bland i langsomtgående
tvangsblander, med boremaskine påsat piskeris eller ved
håndblanding, indtil konsistensen er let bearbejdelig og
opblandingen homogen.
Anvend sække med samme produktionsnummer for at
undgå farvenuancer, og lad blandetid og vandtilsætning
være ens i alle opblandinger. Bland ikke mere mørtel,
end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Må ikke
genrøres med mere vand.
Udførelse
Skalflex Tyndpuds Råhvid påføres med stålbræt/glittebræt
i en lagtykkelse på 1-2 mm. Når mørtlen har sat sig, filtses
overfladen med letfugtet svamp eller filtsebræt.
Færdiggør hele murflader i én arbejdsgang for at undgå
synlige overgangsskel.

Ødelagte sten og fuger udskiftes.
Kalk og maling fjernes helt.
Tilbagetrukne fuger (over 4 mm dybde) udfyldes med
Skalflex Multi-Rep 2080, da for store forskelle i lagtykkelsen kan resultere i svindrevner.

Forbehold
Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem +5°C og +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og
afbindingsperioden.

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

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget
høj varme bør den nybehandlede overflade omgående
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Skalflex Tyndpuds Råhvid
afdækkes og forblive afdækket i min. 3-5 døgn efter udførelsen.
Gennemvådt murværk må ikke vandskures.
Kalken i produktet kan ikke hærde, hvis fugtindholdet er mere end 7 vægt%.
Produktet må ikke tilsættes frysepunktsnedsættende midler eller andre
tilsætningstoffer.
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data
Anvendelse:
Forbrug:
Opblanding:
Kornstørrelse:
Lagtykkelse:
Anvendelsestid:
Døgntemperatur:
Hærdeperiode:
Miljøklasse:
Opbevaring:
Holdbarhed:

25 kg, DB-nr. 1961289

Råhvid tyndpuds til underlag af tegl og puds
Ca. 2 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse
4,5-5,0 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Skalflex Tyndpuds Råhvid
Op til 0,6 mm, sorteret og ovntørret kvartssand
1-2 mm
Opblandet mørtel bør anvendes inden for ca. 60 minutter
+5°C til +25°C
Min. 28 dage ved 20°C
Passiv til moderat
Frostfrit
Min. 12 måneder efter produktionsdato

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
FARE
H315
H317
H318
H335
P101

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
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 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer.
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