
Fugttekniske 
løsninger



BG Byggros   Egegårdsvej 5   5260 Odense S   Tlf.: +45 59 48 90 00   www.byggros.com2

Indhold

side 4 
CALSITHERM INDEKLIMAPLADE:  
ISOLERER OG FUGTREGULERER BOLIGEN

side 5 
DIASEN ISOLERINGSPUDS: 
KORKBASERET ISOLERINGSPUDS TIL INDVENDIG
OG UDVENDIG BRUG OVER TERRÆN

side 6 
DIASEN SANERINGSPUDS: 
AFFUGTNING OG UDTØRRING AF FUGTIGE 
OG SALTBESKADIGEDE VÆGGE

side 7 
DIASEN AKUSTIKPUDS:
AKUSTISK ISOLERING AF FACADER, SKILLEVÆGGE  
OG LYDABSORBERENDE BELÆGNINGER

side 8 
HEKLA SANERINGSPUDS 
PUDS TIL INDVENDIGE GENNEMFUGTIGE ELLER  
SALTBELASTEDE KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE MED  
BEHOV FOR STORE LAGTYKKELSER

side 9 
ST. ASTIER KALKMØRTEL 
REN OG NATURLIG HYDRAULISK KALKMØRTEL TIL  
INDVENDIGE PUDSEOPGAVER

side 10
PORDRÄN DRÆNPLADE 
MAKSIMAL ISOLERING OG DRÆNING AF  
KÆLDERVÆGGE OG TERRÆNDÆK

side 11 
AQUAFIN® i380 FUGTSPÆRRE  
HORISONTAL INJEKTIONSCREME MOD  
OPSTIGENDE GRUNDFUGT



BG Byggros   Egegårdsvej 5   5260 Odense S   Tlf.: +45 59 48 90 00   www.byggros.com BG Byggros   Egegårdsvej 5   5260 Odense S   Tlf: +45 59 48 90 00   www.byggros.com 3

Fugt- og indeklimaløsninger
Bæredygtige løsninger
Sammen skaber vi er sundere Dan-
mark

Hvad kan vi?

Sammen skaber vi et sundere Danmark

Hos BG Byggros har vi en mission om at skabe et sundere  
Danmark. Det er nemlig i dag vigtigere end nogensinde, at vi 
tænker på fremtiden, når vi bygger og renoverer vores bygninger.

Derfor tilbyder vi en række bæredygtige løsninger og produkter, der er sunde 
for bygningerne og for de mennesker, der skal bruge dem nu og i fremtiden. 
Når du vælger de rigtige materialer og langtidsholdbare løsninger, medvirker 
du til, at de nuværende brugere og den kommende generation får boliger og 
bygninger med et godt indeklima, der bliver bedre at opholde sig i.

Vores fugttekniske løsninger er sammensat af rene og naturlige materialer, 
men samtidig har vi stor fokus på høj funktionalitet og kompetent faglig viden, 
så vi kan hjælpe dig, når det rigtige materialevalg skal tages, uanset bygnin-
gens alder.

Så står du med en udfordring? Vil du benytte vores produkter? Eller har du 
spørgsmål omkring de udfordringer, der kan opstå, når nyere boliger, ældre 
huse eller bevaringsværdige og historiske bygninger skal renoveres med 
respekt for mennesker, bygningen og miljøet? Så er du velkommen til at 
kontakte vores tekniske konsulenter på 59 48 90 00.

Vi kan hjælpe dig med at tage det rigtige valg - for den sunde 
bygning og det gode indeklima kommer ikke af sig selv!
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Calsitherm Indeklimaplade er en effektiv kalciumsilikatplade med en høj 
kapillaritet. Indeklimapladen suger fugten fra den kolde side af væggen og 
transporterer den igennem den diffusionsåbne plade ud i rummet, hvor fug-
ten fordamper og ventileres væk. 

Den diffusionsåbne isoleringsløsning sørger desuden for at hæve overflade-
temperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget - men vigtigst af 
alt, så lader en Calsitherm Indeklimaplade væggen ånde. 

Calsitherm indeklimapladen er en meget fleksibel løsning, der kan anven-
des både over og under terræn. Når du vælger en isoleringsløsning med en 
Calsitherm Indeklimaplade, løser og håndterer du fugtrelaterede problemer 
og forhindrer fremtidig skimmelvækst.

2 komplette systemløsninger - Calsitherm KALK og PLUS
Calsitherm indeklimaløsningerne leveres altid som et samlet system med 
indeklimaplader og den hæftemørtel, der passer til dit projekt. Forbruget af 
hæftemørtel er nøje afstemt i forhold til det antal indeklimaplader der skal 

monteres. Hermed får du en effektiv løsning med et minimalt materialespild.

Fordele
• Isolerende
• Skimmelhæmmende
• Diffusionsåben 
• Høj kapillaritet
• 100 % naturlige materialer
• Formstabil
• Ubrandbar
• Høj trykstyrke
• Nem forarbejdning
• Samme mørtel til montering og slutpuds

Calsitherm PLUS 
Til boliger bygget efter 1960

Calsitherm KALK 
Til boliger bygget før 1960 

Teknisk data
Egenskaber Værdier

Klassificeret A1 Ubrandbar

Rumvægt Ca. 185 kg/m3

Lambdaværdi 0,062 W/mk

Lambda λ10DRY 0,059 W/mk

Diffusionsåbenhed µ 3

pH-værdi ~10

Tykkelser 25, 50 og 100 mm

Pladestørrelser 625 x 1000/500 mm

Calsitherm PLUS løsningen består af 
Calsitherm Indeklimaplader og Plus 
Puds diffusionsåben hæftemørtel. 
Løsningen er udviklet til huse med 
cementbaserede produkter. 

Bestående af Calsitherm Indekli-
maplader og St. Astier Isochaux 
isoleringsmørtel - blandet af ren 
og naturlig hydraulisk kalk (NHL). 
Udviklet til bygninger, herunder be-
varingsværdige og fredede bygning, 
der typisk er bygget med naturlige 
mørteltyper.

Calsitherm  
Indeklimaplade

Isolerer og fugtregulerer boligen
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DIASEN  
Isoleringspuds

Korkbaseret letvægts isoleringspuds  
til indvendig og udvendig brug  

over terræn

Fordele
• Lav densitet
• Diffusionsåben 
• Termisk isolerende  
• Høj porøsitet
• Optager og frigiver fugt
• Ideel til renovering af gamle bygninger 
• Bevarer og beskytter murværk
• Miljøvenlig og cementfri
• Ikke brandbart materiale klasse A1
• Hurtig byggeproces og lav totaløkonomi
• Anvendes ude som inde over terræn
• Isolering uden fastgørelse eller samlinger 
• Klar til brug - skal kun tilsættes vand

DIASEN Isoleringspuds er en meget porøs, åndbar, letvægts og miljøvenlig 
isoleringspuds der giver effektiv termisk og akustisk isolering og minimerer 
kondens og risikoen for skimmel.

DIASEN Isoleringspuds’ unikke egenskaber er skabt ved brug af naturlige 
råmaterialer som kork, pimpsten, NHL 5 hydraulisk kalk, perlite og diatomit.

Unik lambdaværdi
Med en lambdaværdi på 0,037 W/mK. er DIASEN Isoleringspuds helt unik, 
uden der er gået på kompromis med de miljøvenlige egenskaber. Derfor kan 
DIASEN Isoleringspuds bidrage til at opnå LEED-kreditter i certificeringsproto-
kollerne for Green Building Council.

Baseret på kork - bæredygtigt og CO2-neutralt
Kork er et naturligt og cirkulært produkt, der høstes fra samme træ hvert 9 
år. Korktræet bidrager løbende til CO2 reduktion, fordi det optager CO2 fra 
luften. Kork optager mere CO2 i sin levetid, end det kræver at høste, forarbejde 
og transportere materialerne fra træerne. 

Egenskaber Værdier

Varmeledningsevne (λ) 0.037 W/mK

Thermisk modstand (R)  
v/1 cm tykkelse

0.270 m2 K/W

Vanddamppermeabilitet (µ) µ = 3

Vandabsorption ved kapillaritet 1,00 kg/m2 (min. 0,5)

Trykstyrke 2.8 N/mm²

Fleksibilitet 1.0 N/mm2

Tørret mørtelporøsitet 71%

Brandreaktion klasse A1

Egenskaber Værdier

Forbrug 2,60 (± 10%) kg/m2 pr. cm

Type Pulver

Farve Lys grå

Vægt 250 ± 15 % kg/m3

Kornstørrelse 0 - 3 mm

Vandtilsætning 12 - 15 liter pr. pose (20 kg)

Anvendelsestemperatur 5 - 30 °C

Brugstid 40 minutter

Tørretid (ved +23°C / R.H. 40%) 15 dage

Holdbarhed 12 måneder

Emballage 15 kg papirpose

Teknisk data
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DIASEN 

Saneringspuds
Til affugtning og udtørring af  

fugtige og saltbeskadigede vægge

Fordele
• Lav densitet
• Saltresistent 
• Diffusionsåben 
• Termisk isolerende  
• Høj porøsitet
• Optager og frigiver fugt
• Ideel til renovering af gamle bygninger 
• Bevarer og beskytter murværk
• Miljøvenlig og cementfri
• Ikke brandbart materiale klasse A1
• Hurtig byggeproces og lav totaløkonomi
• Kan anvendes både ude og inde

DIASEN Saneringspuds består af naturlige materialer som kork (0 - 3 mm), ler, 
NHL5 naturlig hydraulisk kalk og en række specielle tilsætningsstoffer, der for-
bedrer vedhæftning og åndbarhed.

Den makroporøse struktur med de mange luftfyldte porer sikrer, at krystaldan-
nelse af salte kan ske uden at skade pudsen. Fugten kan samtidig fordampe 
væk fra murværket, uden at bygningen tager skade over tid. 

Lavt forbrug og en lambdaværdi på 0,080 W/mK

Med et meget lavet forbrug på kun 4,4 kg/cm/m2 og en lambdaværdi på 0,080 
W/mK har DIASEN Saneringspuds en række helt unikke og miljøvenlige fordele 
og egenskaber. Korkens ekstraordinære egenskaber minimerer desuden risikoen 
for skimmel, ligesom kondensdannelse undgås og der opnås en termisk og 
akustisk isolering.

DIASEN Saneringspuds bidrager til at opnå LEED-kreditter i certificeringsproto-
kollerne for Green Building Council.

Egenskaber Værdier

Varmeledningsevne (λ) 0.080 W/mK

Thermisk modstand (R)  
v/1 cm tykkelse

0.125 m2 K/W

Vanddamppermeabilitet (µ) µ = 4

Vandabsorption ved kapillaritet 0,63 kg/m2 (min. 0,5)

Trykstyrke 2.8 N/mm²

Tørret mørtelporøsitet 71%

Brandreaktion klasse A1

Egenskaber Værdier

Forbrug 4,40 (± 10%) kg/m2 pr. cm

Type Pulver

Farve Lys grå

Vægt 450 ± 10 % kg/m3

Kornstørrelse 0 - 3 mm

Vandtilsætning 11 - 13 liter pr. pose (20 kg)

Anvendelsestemperatur 5 - 30 °C

Brugstid 40 minutter

Tørretid (ved +23°C / R.H. 40%) 15 dage

Holdbarhed 18 måneder

Emballage 20 kg papirpose

Teknisk data

DRØJ I BRUG
µ på KUN 4
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Egenskaber Værdier

Varmeledningsevne (λ) 0.080 W/mK

Thermisk modstand (R)  
v/1 cm tykkelse

0.125 m2 K/W

Vanddamppermeabilitet (µ) µ = 4

Vandabsorption ved kapillaritet 0,63 kg/m2 (min. 0,5)

Trykstyrke 2.8 N/mm²

Tørret mørtelporøsitet 71%

Brandreaktion klasse A1

DIASEN Akustikpuds er et miljøvenligt og genanvendeligt produkt, der består af 
kork, ler, diatomit og hydrauliske bindemidler. Takket være pudsens fremragende 
lydabsorberende evne elimineres efterklang og ekko reduceres. 

DIASEN Akustikpuds har en høj porøsitet, stor åndbarhed, god varmeisolering, 
gode affugtningsegenskaber og er klassificeret som ikke brandbar A1.

Akustikpuds er et ideelt produkt til akustisk isolering, konstruktioner, facader, 
skillevægge og lydabsorberende belægninger på vægge og lofter.

Fordele
• Fremragende lydabsorptionsegenskaber
• Kan anvendes på hvælvinger
• Lav densitet
• Diffusionsåben 
• Termisk isolerende  
• Høj porøsitet
• Optager og frigiver fugt
• Miljøvenlig og cementfri
• Ikke brandbart materiale klasse A1
• Hurtig byggeproces og lav totaløkonomi
• Kan anvendes inde og ude over terræn

Lydabsorbtion
Frekvens (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

α5 0,19 0,16 0,08 0,33 0,28 0,43 0,51 0,63 0,75 0,76 0,74 0,75 0,79 0,66 0,66 0,68 0,71 0,66

αP 0,10 0,35 0,65 0,75 0,65 0,70

Teknisk data
Akustiske præstationer

Noise Reduction Coefficient (NRC) - Tykkelse 3 cm 0.60
Sound Absorption Average (SAA) - Tykkelse 3 cm 0.61

αw – (vægtet alpha) - Tykkelse 3 cm 0.65

Absorptionsklasse - Tykkelse 3 cm C
Lydabsorption mellem 600 og 1500 [Hz] - Tykkelse 3 cm α > 70%
Øget lydisolation (Rw) i forhold til almindelig puds 3 dB
Massiv mur 25 cm + 3 cm Diasen Akustikpuds D2m,nT,w = 46 dB

Teoretisk lydisoleringsværdi

Massiv mur 25 cm + 5 cm Diasen Akustikpuds + 1,5 cm puds RW = 59.0 dB
2 cm Diasen Akustikpuds + 20 cm teglblok + 2 cm Diasen Akustikpuds RW = 56.0 dB
3 cm Diasen Akustikpuds + 12 cm mursten + 3 cm Diasen Akustikpuds RW = 53.0 dB
2 cm Diasen Akustikpuds + 20 cm mursten + 2 cm Diasen Akustikpuds RW = 52.0 dB
Skillevæg 2 cm Diasen Akustikpuds + 25 cm Poroton block 
 + 2 cm Diasen Akustikpuds

RW ≥ 51.0 dB

* Ovennævnte data, selvom de udføres i henhold til regulerede test, er vejledende, og de kan ændres,  
når specifikke forhold på byggepladsen varierer.

Egenskaber Værdier

Varmeledningsevne (µ) 0.083 W/mK

Vanddamppermeabilitet (µ) µ = 4

Trykstyrke 3,0 N/mm²

Kloridindhold 0,018 ± 0,003%

Brandreaktion Klasse A1

DIASEN   
Akustikpuds

Til akustisk isolering af facader,  
skillevægge og lydabsorberende  

belægninger
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HEKLA

Saneringspuds
Saneringspuds til indvendig puds  

på gennemfugtige eller saltbelastede  
kældervægge og vægge med  

behov for store lagtykkelser   

Fordele
• Lagtykkelser på 30-80 mm i én arbejdsgang
• Isolerende og mineralsk saneringspuds
• Hurtig byggeproces og lave totalomkostninger                   
• Lav vægt og nem at arbejde med 
• Gode isolerende egenskaber
• Giver en tør og kondensfri overflade
• Afhjælper udtørring af fugtige, saltbelastede 

vægge
• Lagtykkelser på 30 - 80 mm i én arbejdsgang  

Hekla Saneringspuds er en isolerende, mineralsk, saltresistent og miljø-
venlig puds, der er specielt egnet til salt- og fugtbelastede vægge.

Saneringspudsen anvendes til indvendig pudsning af gennemfugtige 
kældervægge, saltbelastede vægge, vægge hvor der er behov for store 
lagtykkelser og som opretning/pudslag ifm. montage af Calsitherm 
Indeklimaplader. 

Hekla Saneringspuds er særdeles velegnet som puds på bevaringsvær-
dige og historiske bygninger, da pudsens isolerende effekt vil reducere 
kuldebroer og kondensdannelse, og den store porevolumen har samti-
dig en udtørrende virkning. 

Pimpsten og 80 mm lagtykkelse i én arbejdsgang
Med Hekla Saneringspuds kan du opbygge pudslag i helt store lag-
tykkelser, faktisk helt op til 80 mm i én arbejdsgang. Det gør Hekla 
Saneringspuds både unik og meget tidsbesparende. Det er en helt unik 
egenskab, da den typiske saneringspuds kun tillader en lagtykkelse på 
20 mm.

Hekla Saneringspuds benytter den meget lette islandske pimpsten som 
blandingsmiddel. Pimpstenen giver saneringspudsen en lang række 
vedhæftningsmæssige og isolerende egenskaber, der, sammen med 
pudsens lave vægt, giver en saneringspuds, der er nem og hurtig at 
arbejde med. 

Teknisk data

Alle data er bestemt som middelværdier udført under  
laboratoriebetingelser.  
Underlagets forudgående behandling, påvirkninger under  
påføringen, temperatur, fugtighed, samt efterbehandling  
kan påvirke disse værdier.

Egenskaber Værdier

Materiale Mineralske bindemidler, 
blandet med pimpsten 

Farve Lys grå 

Anvendelsestid Ca. 60 minutter

Kornstørrelse 0 - 10 mm 

Densitet (afhærdet) Ca. 715 kg/m3 

Varmeledningsevne   λDry10 0,150 W/mK/T2

Trykstyrke 1,5 MPa

Vandabsorptionskoefficient 0,34 (m2min0,5)

Brandklasse A1
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Egenskaber Værdier

Materiale Mineralske bindemidler, 
blandet med pimpsten 

Farve Lys grå 

Anvendelsestid Ca. 60 minutter

Kornstørrelse 0 - 10 mm 

Densitet (afhærdet) Ca. 715 kg/m3 

Varmeledningsevne   λDry10 0,150 W/mK/T2

Trykstyrke 1,5 MPa

Vandabsorptionskoefficient 0,34 (m2min0,5)

Brandklasse A1

St. Astier 

kalkmørtel
Ren og naturlig hydraulisk kalkmørtel  
til indvendige pudseopgaver

Færdigblandet NHL mørtel er fremstillet af ren St. Astier naturlig hydraulisk kalk, 
blandet med velgradueret, tørret og sigtet kvartssand. Færdigblandet NHL skal-
kun tilsættes rent vand.

Ren kalk er det sundeste og mest naturlige materialevalg til restaurering af ældre 
bygninger og ikke mindst bevaringsværdigt og historisk byggeri.

NHL kalkmørtel er saltresistent, da der ikke forefindes nogen form for tilsæt-
ningsstoffer. Derfor er svovlangreb og alkaliske reaktioner ikke mulige. Eventuelle 
eksterne salte vil uhindret passere igennem, uden udblomstring eller krystallise-
ring.

Fordele
• Renhed – ingen tilsætning 
• Saltresistent 
• Forenelig med gamle materialer
• Indeholder fri kalk
• Lav totaløkonomi
• Modstandsdygtig overfor algevækst
• Isolerende og diffusionsåben
• Kan genblandes 
• CO2 venlig
• Fleksibel og elastisk
• 

Slutpuds/finpuds NHL2 finpuds 0-0,4 mm  
(KKH 50/50/700) 
Velegnet til indvendig og udvendig finpudsning, tyndpudsning, 
filtsning og vandskuring direkte på teglsten, letbeton m.m. hvor 
der ønskes en glat og fin overflade. Finpudsen egner sig også 
fortrinligt som den sidste papirstynde trækning på gesimser og 
fint afrettede pudsede vægge.

Udkast/grovpuds NHL3.5 grundingsmørtel  
0-4 mm (KKH 35/65/400)
Mørtlen er fed og smidig at arbejde med, og er velegnet til ud-
kast på let porøse mursten eller lette blokke før grovpudsning. 
Mørtlen har en særdeles god vedhæftning og en tilpas grovhed, 
så det efterfølgende pudslag får en optimal overflade at hæfte 
på. Med sin gode elasticitet optager mørtlen mindre sætninger 
og bevægelser. Samtidig er den diffusionsåben, så murværket 
kan ånde.

Grovpuds NHL3.5 mørtel 0-4 mm  
(KKH 35/65/500) 
Mørtlen er velegnet til opmuring af tegl- og natursten, indvendig 
læggemørtel til tegl- og naturstensgulve, trækning af gesimser 
samt til fugning af murværk og pudseopgaver i de fleste miljøer. 

Uanset om mørtlen bruges til fugning eller pudsning, opnås en 
meget diffusionsåben overflade som tillader murværket at ånde. 
Mørtlen har, også som afhærdet, en høj elasticitet, der absorbe-
rer mindre sætninger og bevægelser i byggeriet.

Grovpuds/slutpuds NHL3.5 mørtel 0-2 mm  
(KKH 35/65/500) Grovpuds/slutpuds
Mørtlen er velegnet til fugning af facader, fugning af tegl- og 
naturstensgulve samt understrygning af vingetegl. 
Mørtlen kan også med fordel anvendes til indvendig og ud-
vendig pudsning, filtsning og vandskuring, hvor der ønskes en 
struktureret finish. 
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Pordrän  
Drænplade

Maksimal isolering og dræning  
af kældervægge og terrændæk

Pordrän-systemet er et udvendigt drænsystem, der er baseret på isoleringsplader 
placeret langs bygningens fundament under terræn. Systemets enkle idé er, at fugt, 
der normalt vil stå op mod huset, ledes bort via pladen, samtidig med at der sker en 
maksimal udtørring af bygningskonstruktionen. Pladerne er fremstillet af runde EPS-
celleplastkugler og en speciel bitumenbaseret lim.

En varm og tør kælderydervæg kræver en komplet fugtbeskyttelse med effektiv dræ-
ning, kapillarbrydning og varmeisolering. 

• Dræning er nødvendig for at bortlede overskydende vand fra jorden væk fra 
ydermurene

• Kapillarbrydning sikrer, at der ikke sker en opsugning af fugt fra det omkringlig-
gende terræn ind i kældervæggen. 

• Varmeisolering på den udvendige side af kældervægge er med til at holde kon-
struktionen varm, så der opnås effektiv og kontinuerlig udtørring af fugten

19 kg/m3 - 60 kpa 25 kg/m3 - 70 kpa 30 kg/m3 - 99 kpa

Materiale Polystyren Polystyren Polystyren

Dimension 100 mm
  70 mm

1000 x 750 mm og 1200 x 750 mm  
1200 x 750 mm

1000 x 750 mm      
1200 x 750 mm

1000 x 750 mm 
1200 x 750 mm

Tykkelse        mm 70 og 100 70 og 100 70 og 100

Volumen          % Ca.  35 Ca. 35 Ca. 35 

Varmeledningsevne  W (m.K) 0,039 0,039 0,036

Langsigtede  
deformationer 
efter 50 år.

  6 kpa
10 kpa
20 kpa
30 kpa

Belastning:
  2,50 %   
  4,60 %  
12,70 %  
16,90 % 

Belastning:
  2,08 %   
  3,71 %  
10,70 % 
 -

Belastning:
  1,60 %   
  2,66 %  
  8,30 %   
13,00 % 

Korttidsbelastning      kpa 60 70 99

Permeabilitet vandmættet
ved en trykgradient på 0,03 mm
VP/mm, l/min m2

  0 kpa
10% def.
10 kpa
20 kpa

 540 l/min   
 270 l/min (7 KPa)   
 216 l/min   
 126 l/min   

 450 l/min   
 306 l/min (9 KPa)   
 270 l/min   
 162 l/min

 432 l/min   
 324 l/min (15 KPa)   
 360 l/min   
 170 l/min

Sugehøjde      mm Mindre end 5 Mindre end 5 Mindre end 5

Fordele
• Maksimal fugtsikring
• God isolering der giver en bedre  

varmeøkonomi
• Stor porøsitet og stor dræningskapacitet
• Diffusionsåben og effektiv udtørring
• Giver et forbedret indeklima
• Lave totalomkostninger

Kældervæg - 300 mm betonvæg Pordrän 19 - 60   Pordrän 30 - 90   

100 mm Pordrän 0,33 W/m2K 0,31 W/m2K

200 mm Pordrän 0,18 W/m2K 0,18 W/m2K

Pordrän U-værdier
Terrændæk - 100 mm betondæk Pordrän 19 - 60 Pordrän 30 - 90

200 mm Pordrän 0,15 W/m2K 0,14 W/m2K
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AQUAFIN®  
-i380 fugtspærre

Horisontal injektionscreme mod  
opstigende grundfugt

Fordele
• Klar til brug ude og inde 
• Opløsningsmiddelfri
• Hydrofobisk
• Høj indtrængningsevne
• Kapillarbrydende 
• Meget højt indhold af aktive stoffer
• Hurtig, enkel og effektiv arbejdsgang
• Lavt forbrug
• Injicering uden tryk
• Ingen synlige materialerester
• Anvendes i alle sugende og mineralske  

byggematerialer
• Et WTA godkendt system 
• Kan anvendes ved op til 95 % mætning  

af underlag

En af det mest almindelige årsager til fugt i murværk er opstigende grundfugt. 
Mange af vores byggematerialer, som f.eks. beton, tegl, mursten og mørtel inde-
holder kapillarer, i hvilke fugt kan transporteres som et resultat af kapillarsugning. 

Klar-til-brug injektionscreme 
Den silanbaserede injektionscreme ilægges enten uden tryk eller under lavt tryk 
og virker hydrofobt mod opstigende fugt i murværket. Materialet er testet og 
certificeret i overensstemmelse med WTA til en mætningsgrad på 95 %.

Den aktive ingrediens er yderst effektiv og fint struktureret som følge af sin sær-
lige formel. Den reagerer ikke med vand, men kun med underlaget. AQUAFIN® 

-i380 er et hydrofilt produkt og spredes hurtigt i vandet i murværket. 
Over tid medfører dette en 100 % mætning af porerne. 

Efter reaktion med underlaget er kapillarernes vægge vandafvisende. Transport 
af vand gennem kapillarerne forhindres dermed, og konstruktion kan udtørre.

Teknisk data
Egenskaber Værdier

Form Silan

Konsistens Cremet

Farve Grå

Vægtfylde Ca. 0,9 g/cm3

Aktivt indhold Ca. 80 vægt -% 

Arbejdstemperatur +5° C til +30° C

Beholder Kasse med 12 stk. 550 ml patroner og i 
en 5 liters dunk

Opbevaring Frostfrit, minimum 9 måneder i original-
emballage
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