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Klargøring af underlag – udendørs

Hvor det er muligt, vil det altid anbefales at fugtsikre 
udefra. Det giver det sundeste murværk, da der helt 
bliver lukket af for udefrakommende fugt, og hele 
konstruktionen holdes tør.

Den frigravede mur skal klargøres til fugtsikring:

• Løst beton, puds eller anden forurening, 
 der kan nedsætte vedhæftningsevnen, fjernes
• Kalk og maling fjernes helt
• Snavs, formolie, tjære og fedt fjernes helt
• Saltudfældninger afbørstes med tør, stiv kost
• Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer
• Blotlagte jernarmeringer udbedres med Skalflex 
 Hæftesvumme
• Jordrester vaskes væk med så lidt vand som muligt
• Løse sten fastmures
• Løse fuger kradses ud og efterfyldes
• Sætningsrevner udbedres
• Opstigende grundfugt udbedres
• Skævt og ujævnt murværk oprettes med Skalflex 
 Sokkelpuds Vandtæt, Skalflex Støbebeton eller 
 Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds. Ved risiko for 
 revnedannelser forstærkes muren med Skalflex 
 Armeringsnet

Kontroller murens plan
Ved hjælp af en retholt kan ujævnheder i underlaget 
konstateres. Ujævnheder på ± 5 mm hugges bort 
eller efterfyldes med Skalflex Multi-Rep 2080 eller 
Skalflex Sokkelspuds Vandtæt. 

Opretning af murværk

Hvis underlaget er ujævnt eller meget åbent (f.eks 
ved letklinker), skal underlaget oprettes og overfla-
den lukkes, så fugtsikringen kan virke optimalt.
Det anbefales at oprette betonvægge med Skalflex 
Sokkelpuds Vandtæt, Reparationsbeton Vandtæt 
eller en blanding af cement og sand i forholdet 1:3 
svarende til C100/400 mørtel.

Ved letklinker (Leca) anbefales det at oprette væggen 
med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, da denne puds vil 
lukke overfladen i op til 15 mm dybde.

Murede og pudsede vægge under terræn kan opret-
tes med Skalflex Multi-Rep 2080, Skalflex Sokkelpuds 
Vandtæt, Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds eller en 
blanding af cement og sand i forholdet 1:3 svarende 
til C100/400 mørtel.

På sokler over terræn anbefales opretning med 
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt ilagt armeringsnet.

Ud over at virke vandafvisende har Skalflex Sokkel-
puds Vandtæt den egenskab, at den kan armeres 
med glasfibernet. Dette anbefales, hvis der er risiko 
for revnedannelser.

Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer binder de skadelige salte 
på muroverfladen midlertidigt. Skalflex Saltbinder/
Primer er ikke permanent virkende, men er virksom 
i 1-2 døgn, hvorefter effekten overtages af den nye 
fugtsikringsløsning, der påføres.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres det klargjorte 
underlag med stor pensel, malerkost eller malerrulle i 
et jævnt og dækkende lag.

Skalflex Saltbinder/Primer omrystes og anvendes 
ufortyndet. Efter en tørretid på 1-4 timer kan over-
fladen viderebehandles. Efterfølgende foretages evt. 
opretning af underlaget.
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Opstigende grundfugt

Traditionelt opstigende grundfugt udbedres med 
Skalflex Sokkelstop.

Tilbageliggende murpap
Hvis murpappet ikke er lagt helt ud til forkant, kan 
der ske en fugtvandring i den smalle stribe af tilbage-
værende mørtelfuge eller via sokkelpudsen. Her er 
det ikke altid nødvendigt at anvende Skalflex Sokkel-
stop. Ofte kan problemet løses ved at kradse fugen 
ud ind til pappet, og derefter fuge med Skalflex 
Multipuds Vandtæt.

Hæftesvumme til beton og jern
Ved trappereparationer, betonreparationer med 
eller uden blotlagt armeringsjern, ved blotlagte 
jernoverliggere eller andre steder med jern, der 
ruster, anbefales det at grunde med den vedhæft-
ningsforbedrende og korrosionsbeskyttende Skalflex 
Hæftesvumme. 

Skalflex Hæftesvumme kostes grundigt ind i det af-
rensede underlag eller armeringsjern. Svummemørt-
len påføres med pensel/børste i en lagtykkelse på 
2-3 mm. Det er vigtigt, at mørtlen påføres helt ud i 
alle hjørner og specielt på bagsiden af armeringsstål. 
Armeringsstål og betonflader skal være helt dækket. 

Reparationen udføres inden svummemørtlen er be-
gyndt at hærde, da der skal arbejdes »vådt-i-vådt«.

Frigravning af kældermur

Det er et stort arbejde at grave sokkel og kælder fri, 
og det vil være naturligt at benytte lejligheden til at 
lægge et ekstra lag isolering udvendig på kælder og 
sokkel, nu hvor der er mulighed for det.

Grav så meget fri, at der bliver tilpas bredde at 
arbejde på i bunden af opgravningen. Skråningen 
skal have en vinkel på max. 45°, da det opgravede 
materiale ellers vil have svært ved at holde sig selv 
med risiko for, at det skrider ned igen.

45°

Der er altid en risiko for sætning og sammenstyrt-
ning forbundet med at grave fri omkring en bygnings 
fundament. For at minimere denne risiko anbefales 
det at dele arbejdet op i sektioner, således at der 
udgraves og fugtsikres/isoleres på en mindre del af 
bygningen ad gangen. Når arbejdet i en sektion er 
fuldført, fyldes graverenden, inden næste sektion 
graves fri.

Få evt. hjælp af en bygningssagkyndig til at vurdere 
sektionernes størrelse, da både bygningskonstruktion 
og terrænforhold spiller ind.

Vær meget opmærksom på nye sætningsrevner, 
som er indikation på svigtende understøtning af 
fundamentet.

Ved nybyggeri vil det være naturligt at fugtsikre og 
isolere boligarealer under terræn allerede i byggefa-
sen. Udvendig isolering er uforgængelig, og optager 
ikke værdifuldt boligareal.

Dræn
Det må altid anbefales at bortlede så meget fugt/
vand fra en bygning som muligt. Derfor bør der i 
situationer med meget fugt i undergrunden altid 
etableres omfangsdræn. Kontakt aut. kloakmester.

Klargøring af underlag – udendørs

Murpappet er lagt lidt til-
bage, dvs. at der kan ske 
en fugtvandring i den til-
bageværende stribe mørtel 
eller via sokkelpudsen.

Fugen kradses ud ind 
til pappet, og der fuges 
med Skalflex Multipuds 
Vandtæt.


