
 
 
naturbo slutpuds 0,5 mm korn                 Datablad 
 

Generelt 

Produkt Ler-slutpuds i kornstr. op til 0,5 mm, som pulver der røres op med 
vand 

Egenskaber Gennemfarvet dækkende hvid – optimalt egnet til strukturering og 
glatning – dampdiffusionsåben- understøtter den regulerende 
virkning naturbo lerplader har på indeklimaet yderligere – højt 
tørstofindhold – naturligt byggemateriale af byggefysiologisk og 
økologisk høj kvalitet – emissionsfri – lugtneutral  

Sammensætning Ler, fint kalksand, titandioxid (naturligt hvidpigment), cellulose 
(primær bestanddel i planters cellevægge) 

Forbrug 1,7 – 4,2 kg / m2 (= 6 – 15 m2 / 25 kg-sæk) 
 
Anvendelse naturbo ler-slutpuds er en del af naturbos lerpuds-byggesystem. Fås 

i to kornstørrelser: 0,5 og 1 mm. Er et nødvendigt element efter 
monteringen af naturbo lerplader og spartling af de forsænkede 
kanter. Samtidig udgør den basislaget for naturbo lerfarver, når der 
ønskes farvede overflader. Kun til indvendige rum, herunder også 
vådrum (bad, toilet), undtagen områder under direkte påvirkning af 
vand.  

 
Montering 

Forudsætninger  • Naturbo slutpuds kan påføres når lerspartlen (fugefix) er 
gennemtør. Det er tilfældet, når lerspartlen og naturbo-pladen har 
samme farve. Fugtindholdet skal ligge på under 15 %. 

 • Temperaturen ved montering må ikke ligge under 10 °C (gælder 
væg-, materiale- og lufttemperatur) 

 • God udluftning er en forudsætning for en god tørreproces.  

 • Ved montering anvendes rent vand og rent værktøj 

Pudsen røres op 25 kg naturbo slutpuds blandes med ca. 8 l rent vand og der røres 
kraftigt. Konsistensen kan tilpasses ved at tilsætte mere vand. 

 

Pudsen påføres Pudsen skal påføres i to lag. Det første lag påføres, komprimeres 
godt og tørrer til det er overfladetørt. Det andet lag påføres ovenpå i 
op til ca. 1,5 mm tykkelse, komprimeres ligeledes godt og glattes 
eller struktureres. En pæn glans opnås ved, at naturbo slutpuds 
komprimeres kraftigt flere gange i løbet af tørretiden.   
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Øvrigt  

Opbevaring Naturbo slutpuds kan kun opbevares så længe det er tørt. Bør 
opbevares tørt, køligt og frostfrit.  

 Puds 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 ler-slutpuds 0,5 mm er en del af lerpuds-byggesystemet fra 
naturbo. Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til 
anvendelse. 
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