ScanPuds
Datablad Grundpuds

Egenskaber
Grund- og udfyldningsmørtel til alle lagtykkelser op til 10 mm
uden yderligere tilsætning. Velegnet til ilægning af armeringsnet.
Scan Grundpuds er en allround mørtel med fremragende
vedhæftningsevne. Den er let at trække på, og har en enestående
forarbejdningsevne i såvel små som store lagtykkelser.
Scan Grundpuds kan anvendes på alle rengjorte, faste og mineralske
underlag som tegl, Leca, beton, kalksandsten og letbeton.

Påføring
Scan Grundpuds kan påføres alle faste, hele og bæredygtige
underlag. Muren forvandes før påføring. Meget sugende underlag
grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet i vand i forholdet 1:3.
Opblanding
25 kg Scan Grundpuds tilsættes min. 3 liter rent, koldt vand
afhængig af opgavens art. Opblanding sker med tvangsblander
eller hurtigblander. Konsistensen skal være fed og homogen.

Ideel som grundpuds til netpudsrenovering af gamle bygninger med
revnedannelser.

Påføring
Scan Grundpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med
pudsebræt eller filtsebræt.

Teknisk data
Forbrug
Lagtykkelse
Hærdeperiode
Overmalbar

Gode råd
Scan Grundpuds kan ilægges armeringsnet for at sikre dårligt
murværk og puds. Armeringsnettet arbejdes ind i den våde puds
med pudsebræt, så nettet er dækket. Det er vigtigt, at nettet ligger
i den yderste tredjedel af pudslaget. Husk at nettet skal overlappe
med minimum 5 cm.

Døgntemperatur
Densitet
Opbevaring
Mal-kode
Emballage:

Ca. 1,4 kg/m²/mm
1-10 mm
28 dage ved 20°C
Udendørs efter ca. 28 døgn
Indendørs efter ca. 7 døgn
Fra 3 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt
afhængig af arbejdets art og underlagets
sugeevne
Min. +5°C
I løs vægt: 1,65 g/cm³
Tørt og frostfrit
00-4 (1993)
25 kg sæk

DB-nr:

1671884

Opblanding

Ved pudsning kan der maksimalt påføres 10 mm pr. lag.
I varme perioder bør facaden forstøves med vand eller afdækkes
for at hindre for hurtig udtørring. Der bør ikke arbejdes med Scan
Grundpuds i vinterperioden, da uhærdet puds ikke tåler frost.
Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med en egnet slutpuds f.eks.
Scan Hæftemørtel, Skalcem S2000/CF2000 eller Skalcem 3000, eller
en egnet cementmurmaling, f.eks. Skalcem 100.
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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ScanPuds
Datablad ScanGrundpuds
Sikkerhedsmærkning
FARE

H315
Forårsager hudirritation.
H318
Forårsager alvorlig øjenskade.
H335
Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn
P260a
Indånd ikke pulver.
P280f
Bær beskyttelseshandsker,
		
øjen- og ansigtsbeskttelse
P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE:
		
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
		
Fjern eventuelt kontaktliner, hvis dette
		
kan gøres. Fortsæt skylning.
P313
Søg lægehjælp.
P501a
Indholdet bortskaffes i overensstemmelse
		
med lokale bestemmelser.
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EN 998-1
Scan Grundpuds (GP puds)
Brandklasse: A1

Skalflex A/S · Industrivej 20 B · DK-8800 Viborg · Tel.: +45 8661 2299 · Fax: +45 8661 2199 · www.skalflex.dk · mail@skalflex.dk

