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Drift og vedligehold af 
slutpuds på facadeisolering 

Skalflex Facadeisolering afsluttet 
med Skalcem S2000/CF2000

Facader udført med efterisolering med Paroc Facade-
plader, Skaltherm Grundpuds med net og afsluttet med 
Skalcem S2000/CF2000 vedligeholdes efter behov.

Facaden efterses regelmæssigt for skader i pudslaget.
Evt. skader udbedres hurtigst muligt.

1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling behandles 
facaden med Skalflex Alt-Rens opblandet med rent, koldt 
vand i forholdet 1:10. Produktet påføres i et rigeligt lag 
med alm. havsprøjte. Lad produktet virke i 2-5 døgn i 
tørvejr, før der afvaskes med vand og børste.

Den rene og tørre facade males med Skalflex Facade-
Silikatmaling tilsat 10% Skalflex Silikatgrunder.

På udsatte facader kan der med fordel grundes med 
Skalflex Multigrunder og efter min. 1 døgn males med 
Siloxanemaling. Denne løsning er vandafvisende og 
fleksibel.

Skalflex Facadeisolering afsluttet 
med Skalflex Silikonepuds 

Facader udført med efterisolering med Paroc Facade-
plader, Skaltherm Grundpuds med net og afsluttet med 
Skalflex Silikonepuds vedligeholdes efter behov.

Facaden efterses regelmæssigt for skader i pudslaget.
Evt. skader udbedres hurtigst muligt.

1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling behandles 
facaden med Skalflex Alt-Rens opblandet med rent, koldt 
vand i forholdet 1:10. Produktet påføres i et rigeligt lag 
med alm. havsprøjte. Lad produktet virke i 2-5 døgn i 
tørvejr, før der afvaskes med vand og børste.

Den rene og tørre facade males med Skalflex Siloxane-
maling. Dette underlag er ikke sugende og skal derfor 
ikke grundes forud for maling.

Generelt
Generelt kan der på pudsede facader fremkomme svind-
revner. Hvis revnerne er mindre end 0,2 mm skønnes de 
at være kosmetiske og uden betydning for holdbarheden.

Overfladerevner
Det vurderes, om der er tale om almindelige overflade-
revner (dvs. kosmetiske svindrevner under 0,2 mm) eller 
om der er tale om gennemgående revner. Kosmetiske 
revner opstår typisk inden for 0-2 år afhængigt af den 
generelle påvirkning af facaden. Kosmetiske revner er 
uden praktisk betydning, og kan ofte fjernes med Skalflex 
Facade-Imprægnering og Skalflex Siloxanemaling.

Gennemgående revner kan indikere sætninger eller evt. 
fejlagtig udførelse. Kontakt den udførende håndværker.

Bemærk
Intervallet for vedligehold er 5-10 år.

Arbejdet må ikke udføres i vinterperioden eller ved 
døgntemperaturer under +5°. Nybehandlet facade skal 
beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter udførelse.
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Ansvarserklæring:
Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og bæredygtigt.
Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsrør, tag, sålbænke eller andre afdækninger. 
Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og 
U-værdiberegning. Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.


