TEKNISK DATABLAD

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUDS
1. PRODUKTBESKRIVELSE

4. FREMGANGSMÅDE

Hydraulisk afbindende tørmørtel på basis af Trass-Cement,
frostbestandigt Dolomitsand og tilslag.

Klargøring af underlag:
1. Som udkast:
Den eksisterende puds hugges af indtil ca. 80 cm (meget
vigtigt) over den synlige skadesgrænse.
Den afhuggede, saltholdige puds fjernes straks. Den møre
fugemørtel udkradses til en dybde af min. 2 cm Møre sten
udskiftes.

1. Som udkast (ikke dækkende).
KEIM Porosan-Trass-Cementpuds påføres som udkast, ikke
dækkende. Den anvendes for at gøre forbindelsen mellem det
ringe sugende murværk og KEIM Porosan-TrassSaneringspuds eller KEIM Porosan-Udjævningspuds mere
sikker.
2. Som spærre- eller sokkelpuds til hele flader.
KEIM Porosan-Trass-Cementpuds anvendes over hele flader
under
jorden.
Sammen
med
KEIM
PorosanTætningssvumning danner den, den lodrette tætning ud- og
indvendig.
KEIM Porosan-Trass-Cementpuds kan også anvendes indtil
30 cm over jorden/gulvet som sokkelpuds på hele flader.

3. PRODUKTEGENSKABER
-

Kornstørrelse:
0 – 5 mm
Hydraulisk hærdende
God vedhæftning
Mangesidig anvendelse
Høj frostbestandighed
Modstandsdygtig overfor vandsprøjt

Materialespecifikationer:
- Trykstyrke:
- Vanddampgennemtrængelighed µ:
- Vandoptagelse:
- Trækstyrke:

≥ 6 N/mm2
ca. 20
W2
≥ 0,08 N/ mm2

Murværket renses grundigt, tørt (f.eks. med stiv kost eller
stålbørste), og derefter fjernes støv (f.eks. med trykluft).
2. Som spærre- og sokkelpuds på hele flader:
Hvis muligt, lægges murværket frit under jorden indtil
fundament.
Anvendelse:
1. Som udkast:
1 sæk (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Cementpuds blandes
med ca. 4,3 liter rent vand med røremaskine eller
blandingsmaskine til en smidig masse. Blandingen kastes
halvdækkende ud, manuelt eller maskinelt. Efter påføring
skal murværket være synligt.
Den færdigblandede mørtel bør påføres inden for en time.
2. Som spærre- eller sokkelpuds til hele flader:
1 sæk (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Cementpuds blandes
med ca. 3,6 liter rent vand med røremaskine eller
blandingsmaskine til en smidig masse.
Blandingen kastes dækkende ud på hele fladen manuelt
eller maskinelt. Derefter glattes fladen ud, og efter en vis
hærdning struktureres overfladen under anvendelse af
ganske lidt vand.
Total-pudstykkelse bør mindst være 1 cm.
Tørretid:
Tørretiden er afhængig af temperaturen i omgivelserne,
blandingens konsistens og underlagets sugeevne, som regel
ved:
udkast = 1-2 dage
spærre- eller sokkelpuds (hele flader) min. 2 dage, derefter
kan der gås efter med KEIM Porosan-Tætningssvumning.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

►

TEKNISKT DATABLAD – KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUDS

Temperaturer:
Arbejd ikke ved temperaturer under + 5 oC.
Arbejd ikke ved forventet nattefrost.
Forbrug:
Udkast:
1 sæk med 25 kg indhold = ca. 18 liter vådmørtel.
1 sæk = ca. 5 m2 halvdækkende udkast.
Sokkelpuds (hele flader):
1 sæk med 25 kg indhold = ca. 15 liter vådmørtel.
1 sæk = ca. 1,6 m2 sokkel-/spærrepuds ved 1 cm lagtykkelse.

5. LEVERINGSFORM
Sække med 25 kg. 42 sække pr. palle = 1,05 t.

6. OPBEVARING

8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Det mineralske bindemiddel, kalk og cement, virker
alkalisk. Derfor bør øjne og hud beskyttes under arbejdet,
ligesom omgivelser, der ikke skal behandles. Evt. stænk
fjernes med det samme med rigeligt vand.
Opbevares utilgængeligt for børn.,

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og
praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som
en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et
kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at
sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for
faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der
tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets
brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner
ugyldige.

Kan opbevares tørt (på trærist) i 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / Kundeservice@keim.dk
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EU-affaldskode nr. 17 01 01
Hæld ikke produktet i kloakken.
Evt. rester hærdes med vand og afleveres på godkendt
affaldsplads. Tomme sække skal bortskaffes iht. Gældende
myndighedsforeskrifter.

