RAW Slutpuds
Produktbeskrivelse:
RAW Slutpuds er en mineralsk, vandafvisende slutpudsmørtel i mørtelgruppe P II jvf. DIN V 18850 CS II,
DIN EN 998-1.
Sammensætning:
RAW Slutpuds består af tørret brillianthvid marmorsand, hvid kalk, hvid cement og additiver for lettere
forarbejdning samt bedre hæfteevne og vandafvisning.
Anvendelse:
RAW Slutpuds kan bruges ude og inde og er en finkornet slutpuds, som udendørs giver en flot,
vandafvisende og holdbar facade. Underlaget skal være mineralsk; eks. bæredygtigt pudslag, murværk
m.m.
Forbrug:
Kornstr.: 0,5 mm ca. 1,7 kg/m² ved 2 mm lagtykkelse
Udførelse:
Underlaget skal være mineralsk rent, tørt, støvfrit og frit for løst puds og filmdannende rester. Ved glatte
eller stærkt sugende underlag, skal der altid foretages en prøve. Ved nyt murværk er det vigtigt, at
underlaget er tørt og fri for salte. Ved stærkt sugende underlag anbefales forudgående brug af pudsprimer
for at undgå at mørtlen suges tør.
RAW Slutpuds kan omrøres med piskeris. Indholdet af posen blandes med ca. 5,0 L rent vand og omrøres
grundigt i min. 5 minutter til blandingen er klumpfri. Efter omrøring skal blandingen hvile i ca. 5 minutter, før
den igen omrøres. Justér eventuelt med yderligere tilsætning af vand.
RAW Slutpuds påføres med trækbræt og pudses med glittebræt med plast-, gummi- eller skumflade
afhængig af ønsket struktur. Arbejd mens pudsen er frisk påført i 1-2 mm lagtykkelse. For at undgå
forskelle, bør hele murflader pudses i én arbejdsgang.
Tekniske data:
Kriterium

Værdi/enhed

Mørtelgruppe (pudsmørtel)
Åbningstid
Trykstyrke
Varmeledningsevne ( λ 10, dry,mat)
Brandklasse
Vandtilsætning
Holdbarhed
Færdigblandet mørtel pr. sæk

CR/CS II jvf. P II jvf. DIN 18550 EN 998-1
60 min (ved 20 °C)
> 3,1 N/mm²
ca. 0,61 W/mK
Euroklasse A1
ca. 5,0 L/sæk
Moderat
ca. 16 L

Alle data er karakteristiske værdier, der udføres under laboratoriebetingelser i henhold til relevante
teststandarder og anvendelsesprøver. Afvigelser i praksis er mulige.

Opbevaring:
Tørt, min. 9 måneder.
Emballage:
Papirsæk, 20 kg.
Bemærk:
Den frisk påførte puds skal så vidt muligt beskyttes mod udtørring. Det anbefales derfor, at der arbejdes i
skygge eller under afdækning for sol og stærk vind. Arbejde ved meget høje temperaturer skal undgås.
Herudover skal den frisk påførte puds afdækkes for kraftig regn og må ikke udsættes for frost før endt
hærdning.
Høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forlænge hærdetiden markant. Anvend ikke slutpudsen ved
temperaturer under +5 °C. Rengør straks værktøj efter brug. Afdæk andre materialer såsom træ, glas og
metal før arbejdet udføres.

