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Generelt 

Produkt Lerpuds-spartelmasse som pulver der røres op med vand 

Egenskaber Virker regulerende på indeklima - naturligt byggemateriale af 
byggefysiologisk og økologisk høj kvalitet – dampdiffusionsåben - 
emissionsfri – lugtneutral – kun til indendørs brug 

Sammensætning Ler, tørret natursand med udvalgt sigtekurve, kornstørrelse på op til 
2 mm, cellulose (primær bestanddel i planters cellevægge) 

Anvendelse • Til spartling at de forsænkede kanter på naturbo clima og naturbo 
therm.  
• Som overflade puds til naturbo windows 

 
Forbrug • Ved spartling af forsænkede kanter:  

ca. 3,6 kg/m2 overflade (= ca. 7 m2 / 25 kg-sæk) 
• som overfladepuds til naturbo windows  
Ca. 12,5 kg/m2 overflade (= ca. 2 m2 / 25 kg-sæk) 

 
Montering 

Forudsætninger  • Temperaturen ved montering må ikke ligge under 5 °C (gælder 
væg-, materiale- og lufttemperatur). 10 °C - 25 °C er ideel. 

 • 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.  

  

Lerspartlen røres op 25 kg naturbo lerspartel blandes med 4,5 - 6 l rent vand og der røres 
kraftigt. Lad trække i ca. 10 min. Herefter røres igen grundigt 

Lerspartlen påføres • ved spartling af forsænkede kanter  
 De forsænkede kanter fugtes med en forstøver før spartling. Efter en 

kort tørretid rives overskydende materiale af med rivejernet. Lad 
spartlen gennemtørre.  

 • ved spartling af naturbo windows 
 Fuldspartling med lerspartel i tyndt lag (2 – 4 mm). 
 

 

 

 



 
 
naturbo lerspartel (fugefix)                 Datablad 
Artikelnummer: 9102-00 

 
Øvrigt  

Opbevaring naturbo lerspartel kan kun opbevares så længe det er tørt. Bør 
opbevares tørt, køligt og frostfrit.  

 Lerspartel, der er rørt op, skal anvendes indenfor 8 timer.  

Leveringsenheder 25 kg sæk, fra forhandleren 

Bortskaffelse  Lad materialet tørre og bortskaf som byggeaffald eller 
husholdningsaffald. 

 

Bemærk  

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