Calsitherm PLUS indeklimaplade
Generel vedligeholdelse af indvendige vægge og overflader
af Calsitherm PLUS indeklimaplader
Calsitherm PLUS løsningen består af en stærkt kapillærsugende Calsitherm indeklimaplade i kalciumsilikat, der er
pudset op med Isochaux isoleringsmørtel. Indvendige vægge der renoveres med Calsitherm PLUS kræver ingen
særlig vedligeholdelse.

Rengøring
Pudset ubehandlet overflade
Overfladen kan børstes eller støvsuges, og efterfølgende afvaskes med lunkent vand. Pletter af olie, fedt m.v. kan fjernes med egnet
rengøringsmiddel eller evt. slibes bort og efterfølgende repareres med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel.
Pudset malet overflade
Overfladen kan børstes eller støvsuges, og efterfølgende afvaskes med lunkent vand. Pletter af olie, fedt m.v. kan fjernes med egnet
rengøringsmiddel eller evt. slibes bort og repareres med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel og efterfølgende males med maling af
samme type som på den resterende væg.

Reparation
Pudsede overflader
Skader i pudslaget på Calsitherm indeklimaplader, der er overfladebehandlet med Plus Puds specialmørtel, kan nemt og effektivt
repareres med et nyt lag Plus Puds specialmørtel, og efterfølgende males 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/bærende vægge. Evt. revner repareres med Plus Puds specialmørtel.

Malerbehandling
For at bevare Calsitherm indeklimapladens fugtregulerende egenskaber anbefales det, at der anvendes Caparol Sylitol Silikatmaling
eller kalkmaling fra St. Astier. Inden efterbehandlingen skal der fortages en let afvaskning af den eksisterende overfladebehandling.
Efter ca. 10-12 behandlinger (lag), skal der påregnes en let afslibning af overfladen, for at sikre at den fremtidige diffusionsåbenhed
bibeholdes.
Anvendes der andre produkter søg da altid råd og vejledning hos en malermester.

BRANDHÆMMENDE

FORHINDRER
SKIMMELSVAMP

BRANDHÆMMENDE
FORHINDRER
MILJØVENLIG
MILJØVENLIG FORHINDRER
FORHINDRERBRANDHÆMMENDE
SKIMMELSVAMP
SKIMMELSVAMP
SKIMMELSVAMP

MILJØVENLIG
MILJØVENLIG

For yderligere information, kontakt:

Maj 2018

BRANDHÆMMENDE

Byggros A/S
Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: 59 48 90 00
Fax: 59 48 90 05
www.byggros.com

