
weber dry renovation 
saneringspuds til fugtbelastede vægge

• Til renovering af fugt- og/eller saltbelastede vægge

• Samme produkt til både udkast og puds

• Produktet har ekstrem god vanddampgennemtrængelighed  
og højt luftporeindhold der fremmer udtørring

• God bearbejdelighed

• Kan anvendes både ude og inde



Problemet opstår når...

Vand og opløste saltpartikler træn-
ger ind i murværket.  
På grund af kapillareffekten breder 
fugten sig i murværket og i en vis 
højde fordamper vandet og saltene 
udtørrer. Når saltene udtørrer dan-
ner de krystaller på overfladen.

Hvilket pudssystem virker?

Vores forskning og tests viser, at 
hydrauliske mørtler og traditionelle 
KC-mørtler ikke har samme positive 
effekt som en fugtregulerende puds.

En hydraulisk puds er åben for salte 
og fugt, og der opnås derfor ingen 
forbedringer. 

En traditionel KC-mørtel vil typisk få 
saltene til at krystallisere bag pud-
sen og pudsen vil skalle af på sigt.

Den fugtregulerende puds weber 
dry renovation har en porøs struk-
tur der tillader krystalliseringen i 
pudsens luftporrer, derfor sker der 
ingen synlig krystallisering på pud-
sens overflade. Når lagtykkelsen 
øges, øges luftporeindholdet, og 
dermed også levetiden.

Udførelse

Alt puds fjernes ind til mursten. Po-
røse fuger kradses ud og fuges igen. 
Væggen forvandes. Produktet på-
føres ved udkast som heldækkende 
lag i hver arbejdsgang. weber dry 
renovation bygges op af minimum 
2 arbejdsgange. Sidste lag rettes af 
som traditionelt puds. Når pudsen er 
tør efter ca. 3-4 uger, kan der afsluttes 
med weber kalkpuds, weber.san sili-
katfarve eller et andet diffusionsåbent 
materiale/system. Forbrug 1 sæk á 20 
kg. pr. m² ved 20 mm lagtykkelse.

Produktet er oprindeligt 

udviklet til at løse  

problemer med  

fugtige og saltholdige 

ydervægge i Venedig.  

Produktets sammen-

sætning sikrer en  

optimal effekt i en  

forholdsvis beskeden 

lagtykkelse.  

Dette skyldes højt 

luftporeindhold og at 

produktet er ekstremt 

diffusionsåbent.

Se mere på weber.dk

weber dry renovation
Sådan virker produktet

weber kalkpuds/ san silikatmaling

weber dry renovation

weber dry renovation

weber.tec 946, injektionspasta

Evt. weber.tec 933 hulkehlmørtel 

Tekniske data

• Farve: Grå

• Anvendelsestid: Ca. 2 timer

• Lagtykkelse: 20-40 mm  
– jo tykkere lag jo længere  
tids holdbarhed

• Lagtykkelse pr. arbejdsgang:  
max 15 mm

• Vandtilsætning:  
Ca. 3,6 liter pr. 20 kg

• Styrkeklasse: CSII

• Vedhæftning:  >0,3 N / mm

• Anvendelsestemperatur:  
fra +5° C til +25°C

• Forbrug: ca. 20 kg pr. m²  
ved 20 mm lagtykkelse

NYHED 

Forbedret effekt 

og bearbejdelighed


