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Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne 
produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s 
kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

 

 

 

DYRUP Spartel Fugtbremsende 
 

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde 

DYRUP Spartel Fugtbremsende er en hvid diffusionsåben 
spartelmasse til udbedring og opretning af mineralske underlag 
som vægge og lofter af beton, cement, kalkpuds og murværk i 
fugtpåvirkede rum fx kældre.  

Indgår som spartelmasse i systembehandling med  

DYRUP Fugtbremsende Grunder og Maling . 

     

Tekniske data 

Bindemiddel: Cement 
Fortynding: Vand 
Glans v. 60°: - 
Holdbarhed: ca. 12 mdr. i tørre rum i 
uåbnet emballage. Begrænset 
holdbarhed efter åbning. 
MAL-kode: 0-4 (1993) 
Miljø og sikkerhed: Se 
sikkerhedsdatablad for yderligere 
information 
Påføring: Spartel. 
Påføringstemperatur: Under 
påføring og tørring skal 
temperaturen i rummet være min. 
5ºC. Undgå at arbejde i direkte 
sollys, stærk varme eller træk. 
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe 
Rækkeevne: Ca. 1,2 kg per m²/mm 
Standardkulør: Hvid 
Tørretid ved 20° C.: Ca. 1,5 time. 
Bemærk en kold / fugtig væg vil 
forlænge tørretid. 
Volumen tørstof %: 
 
 
 
 
 
*Fugtbremsende i den forstand at systemet 
spærrer for saltudblomstringen, dvs. de 
saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og 
skaller af -  Systemet efterlader dog forsat 
væggen diffusionsåben.  

 

Brugsanvisning 

Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være rent, fast og 
bæredygtigt. Gamle malingslag, olie, fedt, kalk og pudsrester mm 
skal renses i bund og rengøres med DYRUP Grundrens. Metaller 
skal påføres et korrosionsbeskyttende middel fx DYRUP 
Rustgrunder. Glatte underlag matslibes. 

Blandingsforhold 1 rumdel vand til 2,75 rumdel pulver. 5 kg. 
pulver svarer til 1,7 L vand.  

Koldt vand hældes i en ren spand, tilsæt dernæst ønskede 
pulvermængde under kraftig omrøring, til der opnås en smidig 
pastaagtig masse uden klumper, herefter er blandingen brugsklar i 
ca. 30 min. Spartelmassen er afhærdet efter ca. 1,5 time ved 20°, 
og kan herefter efterbehandles. Kan påføres i op til 5 mm 
lagtykkelse i én arbejdsgang.  

Revner kradses ud og udvides før de fyldes med spartelmasse. Det 
kan ikke udelukkes at der igen opstår revner ved bevægelser i 
bygningen. 

Gode råd 

DYRUP Kælder System kan ikke udbedre konstruktionsmæssige 
fejl og mangler. Selve årsagen til indtrængende fugt og vand skal 
udbedres. Det forudsættes at rummet udluftes/ventileres 
regelmæssigt. 

I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. 

 


