naturbo
lerpuds – byggesystem

Lerpudsplader klar på bare
3 dage!

naturlig
velvære
w w w. n a t u r b o . d k

naturlig

1. Lerpuds

2. Træfiberplade

3. Armeringsvæv

naturbo lerpudsplader består
næsten udelukkende af økologiske
materialer.

Mere information på: w w w. n a t u r b o . d k

naturbo
lerpuds – indflytningsklar på 3 dage

1. Lerpuds...
... er 100  % naturligt
... sikrer konstant luftfugtighed
... reducerer fin støvdannelse
... forhindrer udtørring af slimhinder
... binder skadelige stoffer og lugtstoffer
... reducerer elektrisk smog
... er miljøvenlig
2. Blød træfiberplade ...
... er 100% naturlig
... giver stabilitet
... er let at arbejde med
... vejer mindre
... sikrer højere overfladetemperatur
... fungerer som basismateriale
... isolerer mod varme og kulde.
3. Integreret armeringslag...
... består i høj grad af naturlige materialer
... giver yderlige stabilitet
... integreret på begge sider

naturbo lerpudssystemet er patenteret i hele Europa.

turbo fart

Lige så naturligt og hurtigt som
navnet tyder på. Økologisk i sammensætning og produktion, hurtigt
at installere og tør på bare 3 dage.

Mere information på: w w w . n a t u r b o . d k
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tørrer med turbo hastighed
Traditionelt påføres lerpuds vådt og er længe om
at tørre. naturbo plader tørrer hurtigt:
Tørretid
Vådt lerpuds:

ca. 4  – 6 uger

naturbo lerpudsplader:

ca. 1 – 2 days

Tidsbesparelse:

ca. 95 %

Med naturbo lerpuds finish er din bolig klar på
bare 3 dage.
Det betyder boligen kan tages i brug en hel måned tidligere, Det sparer tid og dermed udgifter til husleje eller
tabte huslejeindtægter eller udgifter til renter på byggeog huslån.

nem at arbejde med
... meget nem at arbejde med, håndteres lige som
gipsplader
... nem at skære, skrue og montere
... takkket være det færdige og tørre lag ler er det kun
samlingerne, der skal pudses op inden det sidste lag finish påføres
naturbos system, til installation af lerpudsplader på indvendige
vægge
Lige kant
Samling mellem plader

Armeringsbånd

Fyldt samling

Lerpudsplader

Overflade (finish)

behageligt tempereret
naturbo therm:

• reducerer støvpartikler

Her er vægvarmen al-

Reducerer tydeligt

lerede integreret i pladen.

mængden af støvpartikler

• sparer energi
Naturbo-term genererer
varme via infrarød stråling.

og støvmider i luften
•	egnet til alle typer centralvarme

Rumtemperaturen opfattes-

Ved hjælp af en temper-

som ca. 3 ° C højere end

aturbegrænser ved vand-

ved konventionelle var-

forsyningen kan naturbo

mesystemer.

term også tilsluttes var-

• endnu mere hygge
Ligesom varme fra solen

mesystemer med høje
fremløbstemperaturer.

eller en brændeovn,

• systemet bygges af ele-

hjælper denne type varme

menter

til at reducere stress og

Systemet består af slut-

opfattes som meget hyg-

plader og mellemplader og

gelig og behagelig.

man kan derfor tilpasse sit
vægvarmesystem til rum-

• er ideél til allergikere

menes dimensioner.
Flere informationer på:
w w w. n a t u r b o . d k

slutplade uden
lerpuds

komplet naturbo
therm plade

tilgang til samlinger mellem to
plader
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vidunderlig
Med naturbo-decor kan du give dit hjem dit eget
personlige udtryk. Lerfarven fås i 135 nuancer
og skal blot blandes med den hvide basis overflade-finish (der fås i to forskellige af kornstørrelser).
Så der sættes ingen grænser for din kreativitet!

naturbo lerpudssystemet er patenteret i hele Europe.
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