
Produktsammensætning
Multipor Finpuds består af kalkhydrat med lav 
tilsætning af hvidt c kalkstensmel.

Bearbejdningsanvisning
Underlaget skal have en god bæreevne og være 
rent og ensartet udtørret. Frisk underpuds skal 
være fuldstændig størknet. Stærkt sugende un -
derlag skal fugtes på forhånd, glatte betonov -
der skal forbehandles med en egnet primer.  
Posens indhold blandes med ca. 8-9 liter rent 
vand og røres sammen ved hjælp af en borema-
skine med piskeris, indtil blandingen er fri for 
klumper og har opnået den ønskede konsistens. 
Multipor Finpuds kan påføres i én arbejdsgang 
med 4 mm tandspartel på hele underlaget til en 
lagtykkelse på max. 2 mm. Efter størkning – men 
inden tørring kan der spartles der efter med frisk 
materiale, så ov står helt skarpt.
Blandet materiale skal anvendes inden for 2 timer. 
Du må ikke fortsætte med at anvende materiale, 
som allerede er tyknet. Beskyttes mod for hurtig 
udtørring f.eks. ved efterfugtning og forsigtig op-
varmning. Efterfølgende maling må først påføres 
efter fuldstændig udtørring.

Sikkerhedsanvisning
Multipor Finpuds indeholder kalk og reagerer 
derfor alkalisk med fugt.
 
 Forårsager hudirritation
 Forårsager alvorlig øjenskade
 Kan forårsage irritation af luftvejene. 
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Undgå indånding af støv.
 Kun til godt ventilerede rum.
 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbe-
klædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl forsigtigt med vand i ere minutter. Fjern 
eventuelt kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt 
med at skylle. Søg straks lægehjælp.

Ved indånding:
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, 
at personen hviler i en stilling, som letter vejr-
trækningen.

Ved kontakt med huden:
Vask med rigeligt vand og sæbe.
I tilfælde af hudirritation: Søg lægehjælp.

For yderligere information:
Se sikkerhedsdatablad på www.ytong.dk

Multipor Finpuds 
Brugsanvisning / Teknisk data

Multipor Finpuds til indendørs brug i forbindelse med udfyldning af huller eller 
dækkende spartling af kalkpuds. Som afsluttende lag på Multipor Letmørtel.
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Materialet er vejledende. Projektspeci�kke forhold skal altid vurderes af byggeteknisk rådgiver.

Tilsætning af vand pr. sæk   ca. 8-9 liter
Materialeforbrug ved 2 mm lagtykkelse   ca. 2 kg/m 2

Kornstørrelse   0 - 0,3 mm
Klasse for trykfasthed   CS 1 ifølge DS EN 998-1
Kapillær, vandoptagelse   W 0
Varmeledningsevne  λ   0,89 W/mK
Di�usionsmodstandstal   μ < 25
Opbevaring   Tørt på palle, 6 måneder
Leveringsform   20 kg pr. sæk

Tekniske data
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Multipor Finpuds 
Brugsanvisning / Teknisk data

Bemærk venligst
Må ikke forarbejdes ved luft- og materialetempe-
raturer under + 5 °C samt ved forventet nattefrost. 
Rengør beholdere og redskaber umiddelbart efter 
brug. Afdæk og sæt malertape på kritiske områ-
der (glas, keramik, træ, metal etc.) inden forar-
bejdning. Må ikke blandes med andre produkter.

Bortska�else
Kun tomme sække (uden smulder) må a�everes 
til genbrug. Hærdede materialerester skal bort-
ska�es som byggea�ald.

Kvalitetskontrol
Alle Multiporprodukter overvåges løbende i eget 
laboratorium af en intern og ekstern kontrolin-
stans. De ovennævnte oplysninger er vejledende 
og baseret på den bedste aktuelle viden. Ethvert 
ansvar for den generelle gyldighed af de enkelte 
anbefalinger skal dog vurderes, da underlagenes 
forskellige beska�enhed altid kræver en afvejning 
i henhold til fagligt og håndværksmæssigt korrek-
te forhold. De gældende standarder, godkendelser 
og retningslinjer skal altid overholdes. Du er vel-
kommen til at kontakte Xellas tekniske rådgivning, 
hvis du har yderligere tekniske spørgsmål.
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