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Kalkpuds Klima KP 36 W 
 
Naturhvid kalkpuds til den manuelle og maskinelle forarbejdning indendørs. Normal 
pudsemørtel GP og CS II iht. DIN EN 998-1. 
 
 

 
▪ Pudsemørtel til indvendig puds til vægge, lofter, søjler og skillevægge.  
▪ Kalkpuds til alle indendørs og boligmæssige vådområder.  
▪ Som under- og overpuds til pudsning af enhver form for murværk, rå beton osv.  
▪ Til områder, hvor de positive egenskaber ved en luftkalkpuds skal kombineres med en højere 

pudestyrke.  
▪ Særligt velegnet, når der ønskes puds med en lys og venlig farve.  
▪ Kalkpuds Klima KP 36 W kan forsynes med alle almindeligt tilgængelige malinger, 

belægninger og flisebelægninger, forudsat at mørtelgruppen CS II/P II er tilstrækkelig. 
 

 
▪ Naturhvidt, rent mineralsk, glat, maskinegnet og filtningsegnet kalkpuds.  
▪ Kan bruges som under- og overpuds indvendigt og i vådrum.  
▪ Er nem at strukturere, vaske ind og fremragende filtningsevner.  
▪ Ideel til flisebelægning, derfor især velegnet til badeværelser og toiletter.  
▪ Øget styrke, derfor også velegnet til områder, der er udsat for større mekanisk belastning. 

 

 

Vandbehov: 8,5 – 9,5 l/sæk = 230 – 270 l/t 

Rækkeevne: ca. 27 l/sæk = ca. 770 l/t 

Materialeforbrug: ca. 1,3 kg/m²/mm 

Mindste påstrygningstykkelse: 
 

10 mm som underpuds 
3 mm som overpuds 

 

    

Mørtelgruppe: 
 

Normal pudsemørtel GP iht. DIN EN 998-1 
P II iht. DIN 18550 

Styrke: CS II iht. DIN EN 998-1 

Kornstørrelse: 0 – 1,0 mm 

Trykstyrke: 1,5 – 5,0 N/mm² 

Vedhæftningsevne: ≥ 0,08 N/mm² 

Varmeledningstal λ10, dry, mat: 
(Tabelværdi iht. DIN EN 1745) 

≤ 0,82 W/(m·K) (for P = 50 %) 
≤ 0,89 W/(m·K) (for P = 90 %) 
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µ-værdi:  ≤ 25 

Vandoptagelse: Wc 1 iht. DIN EN 998-1 

Reaktion på brand: A1, ikke brændbart 

Ydeevnedeklarationen kan hentes elektronisk på www.baumit.de oder www.dopcap.eu under 
angivelse af id-koden. 
 
Det bør bemærkes, at eco-instituttet i Køln har givet produktet prædikatet ›sundhedsmæssigt 
uskadeligt i boliger‹. Se rapport og certifikat på Baumits hjemmeside under rubrikken »Services« 
under »Tekniske deklarationer«. 

 

 
Aggregater, mineralsk letgrus, byggekalk, ringe hvidcementandel og tilsætninger med henblik på 
en bedre forarbejdning. 
 

 
Underlaget skal være fast, bæredygtigt, frostfrit, samt frit for udblomstringer samt frit for rester, 
der mindsker vedhæftningsevnen (smuds og støv). Underpuds skal oprives meget grundigt, og 
være perfekt hæftet fast. Fladen, der skal påføres med puds, skal være jævnt tør over det hele.  
Glatte betonflader skal forbehandles med et egnet bindemiddel, f.eks. HaftMörtel HM 50. Kraftigt 
sugende underlag skal gøres våde først.  
 

 
Kalkpuds Klima KP 36 W kan forarbejdes i hånden med egnet værktøj, hvorved små mængder 
kan blandes sammen med røreværktøjet. Det er mere rationelt at udføre forarbejdningen med alle 
almindelige pudse- og blandingsmaskiner. En automatisk forsyning af puds helt ind til væggen er 
muligt ved at bruge silo- og transportsystemer til finpudsmaskiner eller en silo-blandingsstation 
sammen med kraftige mørtelpumper. 
 
Den mindste påføringstykkelse er ved forarbejdningen som underpuds 10 mm, som overpuds er 3 
mm.  
Overpudsen skal påføres og filtes af eller gnides tidligst den næste dag (hold overfladen fugtig i 
mindst 2 dage).  
Med samlede pudstykkelser på over 20 mm og ved andre ugunstige omstændigheder, hvor der 
skal arbejdes med flere lag, anbefales en til-strækkelig hviletid for underpudset (1 dag pr. mm 
pudstykkelse) før påføringen af det sidste lag (grundig opruning af det forudgående lag). Dette er 
særligt vigtigt ved lave temperaturer, og den dermed forsinkede fastgørelse! 
 

 
Ved tynd påføring eller for hurtig udtørring, skal den færdige pudsflade efterfugtes forsigtigt en eller 
flere gange. Opvarm indvendige rum forsigtigt for at undgå en for hurtig udtørring. Høj luftfugtighed 
og lave temperaturer kan forlænge hærdningstiden væsentligt.  
Før der lægges endnu et lag på, skal der være en hviletid på mindst 1 dag for hver mm 
pudstykkelse.  
 
Hvis der anvendes pudsprofiler, skal der anvendes egnede rustfrie profiler, der skal påstryges 
AnsetzMörtel VarioSpeed (ikke gips!).  

 
Beskyt sarte områder (glas, keramik, metal osv.). 
 
Må ikke forarbejdes og tørres ved en materiale-, underlags- og lufttemperatur under + 5 °C 
og over + 30 °C. „Retningslinjer for pudsning af murværk og beton“,  
Vær særlig opmærksom på DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550 og DIN 18350 (VOB, del 
C). 
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Forarbejdning 

Bemærkninger 

Tekniske data 

http://www.baumit.de/
http://www.dopcap.eu/
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Hvis du vil have mere at vide om dette materiale, eller hvordan det forarbejdes, bedes du 
henvende dig, gerne detaljeret og objektrelateret, hos  

vores faglige rådgiver, der tager sig af vores udenlandske kunder. 
 

Papirsække, indhold pr. sæk 35 kg, (36 sække pr. palle = 1.260 kg) 
Silosystem 
 

 
Opbevares tørt og beskyttet mod vejrliget. Bør ikke opbevares i over 12 måneder. 

 

 
Løbende overvågning og kontrol af kvaliteten og streng adgangskontrol af alle råstoffer. Firmaet 
råder over et TÜV-kontrolleret og certificeret kvalitetsadministrationssystem iht. den 
internationale standard DIN EN ISO 9001 samt et TÜV-kontrolleret og certificeret 
miljøadministrationssystem iht. den internationale standard DIN EN ISO 14001. 

 

 
Se sikkerhedsdatablad (på www.baumit.de) 
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Opbevaring 

Kvalitetssikring 

Klassificering iht. GHS-forordning 

  
 

De anvendelsestekniske anbefalinger, som vi giver som hjælp til vores købere/brugere, bygger på vores egne erfaringer og den nuværende teoretiske og 
praktiske viden. De er uforpligtende og kan ikke gøres til genstand for et kontraktligt retsforhold, ligesom der ikke kan udledes afledte forpligtelser af 
købsaftalen. De fritager ikke køberen fra selv at kontrollere, om vores produkter er egnede til det planlagte anvendelsesformål. De generelle byggetekniske 
regler skal overholdes. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt eller forbedringer af produktet eller dets anvendelse. Med 
udgivelsen af disse tekniske informationer er tidligere udgaver ugyldige. Du kan se vores nyeste informationer på vores internetsider. Vores aktuelle salgs- og 
leveringsbetingelser samt bestemmelserne for opstilling og brug af vores siloer og blandeanlæg gælder i alle forretningstilfælde. 

 

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Tyskland,  
Telefon: +49 (0)8324 921-0, fax: 08324 921-1029,  
E-mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.de  

http://www.baumit.de/
http://www.baumit.de/

