Teknisk datablad

STRUTIVOS Kalkpuds (fin) Nr. 471
Anvendelsesområde

Til indendørs brug på mineralske vægge. Egnet til badeværelser, områder der udsættes for vandstænk
og som underlag til LIVOS Kalkmaling og Kalkstrukturmaling.

Egenskaber

Har pga. høj alkalitet (pH 13) fungicid/svampedræbende virkning. Antibakteriel. Rigtig god
udfyldningsevne, let strukturerbar. Fri for opløsningsmidler. Efter gennemtørring er pudsen åndbar,
fugtighedsregulerende, dækkende, mat.

Fuld varedeklaration

Vand, slamkalk, kridt, marmormel, cellulose.

Farve

Hvid. Kan tones med max. 5% kalkægte URA Tørpigment Nr. 849 - 870.

Forarbejdning

Ved temperaturer over 8°C. Trækkes på med glittebræt af rustfrit stål i et lag på maks. 2 mm. tykkelse. (For
yderligere informationer se bagsiden).

Forbrug

Afhænger af motiv, underlag og lagets tykkelse. Foretag en test på objektet eller overfladen for nøjagtige
værdier.
Vejledende: 1 kg rækker til 0,8 m², dvs. 1,2 kg/m²

Tørretid

Ved 23oC og 50 % rel. luftfugtighed ca. 24 timer pr. mm. tykkelse.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Densitet

Ca. 1,76 g/ml

Vær opmærksom på

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Fare
Vinduesruder, metaldele, stenoverflader osv. skal afdækkes godt.

Bortskaffelse

Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr.

1 kg; 7,5 kg; 15 kg.

Lagring

Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet holdbar i mindst 1 år. Brudt emballage skal lukkes omhyggeligt.

Emballage

Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.
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Brugsanvisning

STRUTIVOS Kalkpuds (fin) Nr. 471
Krav til underlaget

Underlaget skal være tørt, støv- og fedtfrit, bæredygtigt og moderat absorberende samt fri for
skillemidler, revner, udblomstringer og svampe. Sinterhud på pudsoverflader fjernes mekanisk.

Forberedelse

Murværk, beton, mineralsk puds, letmørtel HD:
Underlaget skal rengøres grundigt, forskallingsolie skal fjernes fra beton. Ny grundpuds skal være mindst
2-3 uger gammel. Sandende og meget absorberende underlag grundes med GRAVA Grunder nr. 408, og
vand- eller nikotinpletter forbehandles med STRATOVER Grunder nr. 1731.
Calciumsilikat:
Afstøves, forbehandles med STRATOVER Grunder Nr. 1731
Gipspuds og gipsplader:
Afstøves, grundes med GRAVA Grunder nr. 408
Fibergipsplader:
Afstøves, fugtes med vand eller grundes med GRAVA Grunder 408.
Stærkt absorberende kalkpuds:
Afstøves, fugtes med vand. Hvis pudsen er sandende, grundes med GRAVA Grunder 408.
Træmaterialer, som f.eks. hårde og bløde træfiberplader:
Gengøres grundigt, bløde ubehandlede fiberplader grundes med REIMO Spærregrunder nr. 618
Intakt og bæredygtig LIVOS maling (DUBRON Naturmaling, Strukturmaling, Væglasurer og
Lerstrukturmaling):
Afstøves
Underlag malet med kalkmaling:
Fugtes med vand
Gammel maling:
Dispersions-, latex- eller oliemaling fjernes mekanisk eller ved afsyring. Limfarve skal vaskes af.
Revner, fuger og pudsskader dybere end 2 mm skal udbedres med vægspartel. Anvend armeringssystem
ved konstruktionsrevner. Spartlede områder behandles med GRAVA nr. 408.

Indfarvning

Indfarves med STRUTIVOS Toner nr. 476 eller op til 5% kalkægte URA Tørpigmenter. Pigmenterne udrøres
i vand og blandes uden klumper i malingen. Indfarvet kalkpuds tørrer normalvis changerende op.

Efterbehandling

Med LIVOS kalkprodukter som Kalkstrukturmaling nr. 474 eller Kalkmaling nr. 475.

Vær opmærksom på

Anvend ikke andre kvaliteter til iblanding, lasering eller spartel.
Kalkpuds kan pga. råstofferne såvel som påføringsmetode se delvist mat, skinnende eller plettet ud. For
at opnå større ensartethed, kan der males med Kalkstrukturmaling nr. 474 eller Kalkmaling nr. 475.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere
oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og
rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.
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