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Generelt 

Produkt Lerpuds-spartelmasse som pulver der røres op med vand 

Egenskaber Naturligt byggemateriale af byggefysiologisk og økologisk høj kvalitet 
– dampdiffusionsåben - emissionsfri – lugtneutral  

Anvendelse Kun til indendørs brug, til at klæbe naturbo lerplader på murværk, 
gipsplader eller baggrund af ler.  

 
Sammensætning Sand op til 1 mm sigtekurve, ler, talkum, perlite, plantefibre og 

cellulose (hovedbestanddel af planters cellevægge)  
 

Tekniske data 

Enhed 25 kg sæk 

Rækkevædde  4 – 6 m2 overflade pr. sæk 

 

Montering 

Baggrund Baggrunden skal være bæredygtig, frostfri, tør, ren, fri for salt, 
tilstrækkelig ru og absorberende.  

 Tidligere påførte lag skal være gennemtør. Overfladen skal være 
tilstrækkelig jævn. Mindre ujævnheder (huller med diameter max. 5 
cm og en dybde på 3 mm) for for-spartles med naturbo lerklæber. 
Større ujævnheder/huller skal lukkes med egnet mørtel.  

  

Vedhæftningstest Baggrunden vedhæftningsevne skal altid afprøves vha. en 
vedhæftningstest. Der kan kun reklameres ved fejl, der er resultat af 
fejlblandinger i produktionsprocessen. Vedhæftningstesten 
gennemføres om følger:  

 Lerklæberen røres op (se herunder). Klumper på størrelse med en 
knytnæve påføres prøve-væggen og tørrer (alt efter indeklima tager 
det mellem 36 og 48 timer). Herefter slås klumperne af væggen og 
efterses. Hæftningen er i orden, hvis klumpen ikke har løsnet sig fra 
væggen præcis ved klæbefladen. Ved dårlig hæftning er det 
nødvendigt at grunde væggen intensivt med naturbo grundpuds eller 
hvis der er tale om et kraftigt ætsende/slibende underlag kan man 
prøve en kombination af naturbo intensiv-primer og naturbo 
grundpuds. Derefter skal vedhæftningstesten gennemføres igen. 

 



 
 
naturbo lerklæber (haftfix)                 Datablad 
Artikelnummer: 9102-21 

 
Forudsætninger • Temperaturen ved montering må ikke ligge under 5 (gælder væg-, 

materiale- og lufttemperatur). Ideelt er en temperatur på  
10 °C – 25 °C. 
Ved montering anvendes altid rent vand og rent værktøj.  Må ikke 
blandes med andre materialer. Passende temperatur og god 
udluftning er en nødvendig forudsætning for en god tørreproces.  

  

Blanding  25 kg lerklæber tilsættes lidt efter lidt til ca. 8,5 l vand og der røres 
grundigt. Blandingen skal trække i ca. 30 min, derefter røres grundigt 
igen. Lerklæberen er nu klar til montering og bør have konsistens 
som pasta.  

Påføring  naturbo lerklæber påføres væggen med tandspartel 10 mm til den 
første plade. De skal være en gennemgående, tyndt lag klæber på hel 
overfladen, altså også ved fugerne. Pladen placeres med vaterpas, 
derefter bankes den fast for bedre vedhæftning. Der sikre kontakt af 
hele pladen til klæberen. Overskydende klæber fjernes fra væggen 
ved siden af den monterede plade (gælder også installationsåbninger 
ved naturbo therm). 

Tørretid  Tørretiden ligger alt efter omstændighederne og baggrundens 

absorberingsevne på mellem 24 – 72 timer. I tørretiden må der ikke 

være bevægelse af den bagvedliggende konstruktion (fx. pga. arbejde 

med kompressor på/ved væggen eller store jordarbejdsprojekter i 

umiddelbar nærhed af huset). Først efter klæberen er tør kan 

arbejdes fortsættes.  

 

Bemærk  

Holdbarhed  Tørt i original indpakning min. 3 år. Materiale er er rørt op skal 
bruges samme dag.  

Bortskaffelse  Lad materialet tørre og bortskaf som byggeaffald eller 
husholdningsaffald. 

OBS Opbevares utilgængeligt for børn 
 naturbo lerplader kan ikke klæbes på loft og skråloft.  

naturbo-systemet naturbo lerklæber er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. 
Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til 
anvendelse. 
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