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Rengøring
Pudset ubehandlet overflade
Du kan nemt børste eller støvsuge den ubehandlede overflade, og derefter afvaskeden med lunkent vand. Hvis der er kommet pletter 
af olie, fedt m.v. på væggen, kan du fjerne dem med et egnet rengøringsmiddel eller evt. slibe dem bort og efterfølgende reparere 
området med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel.

Pudset malet overflade
Du kan nemt børste eller støvsuge den malede overflade, og derefter afvaskeden med lunkent vand. Hvis der er kommet pletter af olie, fedt 
m.v. på væggen, kan du fjerne dem med et egnet rengøringsmiddel eller evt. slibe dem bort og efterfølgende reparere området med et tyndt 
lag Plus Puds specialmørtel og efterfølgende male det reparerede område med maling af samme type som på den resterende væg.

Reparation 
Pudsede overflader
Du kan nemt og effektivt reparere skader i pudslaget på Calsitherm indeklimaplader, der er overfladebehandlet med Plus Puds 
specialmørtel. Du påfører blot et nyt lag Plus Puds specialmørtel, og hvis væggen er malet, kan du efterfølgende male med maling af 
samme type som på den resterende væg.

Revner i pudslag
Risikoen for evt. revnedannelse i pudslaget er minimal. Men der kan opstå revner i forbindelse med påvirkninger i ydermuren/bæ- ren-
de vægge. Evt. revner kan du reparere med Plus Puds specialmørtel.

Malerbehandling
For at bevare Calsitherm indeklimapladens fugtregulerende egenskaber anbefaler vi, at du anvender Caparol Sylitol Silikatmaling eller 
kalkmaling fra St. Astier. Inden du  efterbehandler skal du fortage en let afvaskning af den eksisterende overfladebehandling. Hvis du 
maler jævnligt, skal du påregne en let afslibning af overfladen, efter ca. 10-12 behandlinger (lag), for at sikre at din væg bevarer den dif-
fusionsåbenhed, der gør produktet så velegnet til kolde og fugtige vægge.

Anvender du andre produkter bør du altid søge råd og vejledning hos en malermester.
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Calsitherm PLUS indeklimaplade
Generel vedligeholdelse af indvendige vægge og overflader  
af Calsitherm PLUS indeklimaplader

Calsitherm PLUS løsningen består af en stærkt fugtbærende Calsitherm indeklimaplade i kalciumsilikat, der er 
pudset op med Isochaux isoleringsmørtel. Indvendige vægge, der renoveres med Calsitherm PLUS, kræver ingen 
særlig vedligeholdelse.


