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Forberedelse af underlag
Alt gammel puds og maling fjernes helt ind til et bæredyg-
tigt underlag og/eller blankt murværk. 
Ødelagte og defekte mursten erstattes eller restaureres. 
Defekte fuger udkradses i ca. 20 mm dybde og fuges 
med NHL3.5 0 - 4 mm 1:2.

Udkast
Som udkast anvendes NHL3.5 0 - 4 mm 1:1.5, som  
kastes på med en murske eller sprøjtes på med en 
Sablon sprøjtepudser i et dækkende lag på ca. 5 mm. 

Tørretiden: Indtil udkastet er hvidtørt minimum 3 - 5 døgn, 
afhængig af temperatur og luftfugtighed. Herefter kan 
Hekla Saneringspuds anvendes.

Påførelse af Hekla Saneringspuds
Hekla Saneringspuds kastes på murværket til fuld  
lagtykkelse med murske, hvorefter overfladen afrettes. 

Lagtykkelsen er minimum 30 mm, og saneringspudsen 
kan påføres helt op til 80 mm i én arbejdsgang. 

Efter passende ventetid kan pudsoverfladen evt. køres let 
over med et sømbræt. 

Overfladen bør efterlades grov og åben.  

Hekla Saneringspuds kan efterfølgende tyndpudses med 
NHL3.5 eller NHL2 i egnet kornstørrelse alt efter ønske til 
finish.

Maling
Vælg altid en maling af god kvalitet, enten Saint Astier 
kalkmaling eller silikatmaling.
 
NB. Det er vigtigt, at malingen IKKE er hindedannende.
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Blandevejledning 
Det bedste resultat opnås ved nøje at følge denne  
blandevejledning. 

Hekla Saneringpuds leveres i bigbags med ca. 500 liter 
pimpsten og 5 sække Tradeco. Pudsen blandes på byg-
gepladsen af pimpsten, Tradeco og rent vand i bland- 
ingsforholdet 1:3 - svarende til 120 liter pimpsten, 1 sæk 
Tradeco og ca.14 liter rent koldt vand.

Vi anbefaler, at der benyttes en blandemaskine på  
minimum 120 liter.

Den optimale blandetid er 15 - 20 minutter og må IKKE 
overstige 30 minutter.

Hekla Saneringspuds blandes således
1. Tilsæt 2/3 pimpsten (ca. 80 liter) og bland det tørt i  
    1 - 2 minutter 
2. Tilsæt 1 sæk Tradeco (ca. 40 liter)
3. Bland tørt og grundigt i ca. 5 minutter
4. Tilsæt langsomt ca. 8 - 10 liter rent koldt vand
5. Bland grundigt i ca. 5 minutter 
6. Tilsæt den sidste del pimpsten (ca. 40 liter)
7. Forsæt med at blande i ca. 3 - 5 minutter og tilsæt  
    i små mængder den sidste del vand, til den ønskede                           
    bearbejdelighed opnås.

Bemærk:
• Hekla Saneringspuds må ikke overvædes
• Tøm altid hele blandingen ud, og lad ikke færdigblandet  

saneringspuds blive i maskinen.


