Produktdatablad
Casuhaft gold– gipsfærdigpuds
Produktbeskrivelse
casuhaft gold er en enkeltlaget gipsfærdigpuds med høj ydeevne til især indpudsnings- og
renoveringsarbejde. casuhaft gold er en puds på gipsbasis med lettillæg (perlite) til den tørre
inderside af vægge. Egnet til køkken og bad i privatboliger. Overfladen bliver sædvanligvis glattet,
hvilket er muligt med en udførelse som underpuds til coatning osv. casuhaft gold anbefales særligt til
håndforarbejdning. Må ikke anvendes på betongulve. Hertil anvendes casuhaft rot.

> Tekniske data og egenskaber

Standardisering
Trykfasthed

Gipspuds B4 efter EN 13279
> 2,5 N/mm2

Bøjningsstyrke
E-modul
Ydeevne efter norm

> 1,0 N/mm2
< 2 kN/mm2
ca. 1.100 l/t
ca. 110 m2 ved 10 mm påføringstykkelse
ca. 1,7 m2 for hver 15 kg-sæk
ca. 9 kg/ m/ 2 ved 10 mm påføringstykkelse
ca. 9 l for hver 15 kg-sæk

Forbrug
Vandbehov
Varmeledeevne (tabelværdi)
Jordpartikler
Vanddampsdiffusionsmodstandstal
Brandforhold

λR=0,32 W/mK
0 – 1 mm
µ<8

Byggematerialeklasse A 1, ikke brændbar

> Logistik og sikkerhed
Levering

sæk

Lageringsevne

casuhaft gold i sække kan opbevares 6
måneder fra produktionsdatoen ved tør og
beskyttet lagring...

Sikkerhedsanvisning

Se sikkerhedsdatablad
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> casuhaft gold

> CE-mærkning

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland

05
CASEA-114 170
EN 13279-1: 2008
EN 13279-1 – B4
Puds til gulve og vægge inde i bygninger
Brandforhold
Varmegennemtrængningsmods
tand
Lyddæmpning
Farlige substanser

A1
NPD
NPD
NPD

NPD-egenskab ikke formidlet, ikke relevant (No Performance Determined
Oplysninger

Underlag

Dette produktdatablad har

casuhaft gold kan påføres murværk af alle typer, på beton og på pudsunderlag. Pudsunderlaget
skal være tørt, rent, fast og fri for skillemidler. Restfugtigheden skal være under 3 %. På
betonoverflader, særligt på glatte og svagt sugende betonoverflader anbefaler vi casuprim HB
som grunder.
Forarbejdning og forarbejdningstid
casuhaft gold bliver normalt forarbejdet i hånden. Ved forarbejdningen i hånden hælder man
casuhaft gold op i et rent blandingskar fyldt med klart og frisk vand og rører pudsen, til den er fri
for klumper. En tyndere konsistens forlænger arbejdstiden, en stivere konsistens forkorter
arbejdstiden.
Pudsen bliver påført jævnt i en passende tykkelse og efter tørring genpåføres, filtes og glattes.
Forarbejdningstiden fra blanding til endelig bearbejdning er ca. 60 til 90 minutter.
Forarbejdningstiden er dog afhængig af pudsens konsistens, omgivelsestemperaturen og
underlagets sugeevne.

tll formål at rådglve og
erstatter alle tidligere
produktdatablade.
Indholdet er dog ikke
juridisk bindende.

For yderligere information,
kontat venligst:
CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de
A company of the
REMONDIS Group

Vigtigt
■ der må ikke iblandes fremmedstoffer
■ vær opmærksom på standardpudsetykkelser
■ må ikke forarbejdes under +5 °C eller over +35 °C, gældende for henholdsvis underlagets
temperatur og omgivelsestemperaturen
■ ved materialeskift i underlaget skal bevæbning indlejres
■ ved forarbejdning skal de alment anerkendte regler for teknik tages i betragtning
■ må ikke forarbejdes i to lag
■ ved beton og andre svagt sugende underlag skal der anvendes en gips-grunder eller en egnet
underlagsforberedelse
■ må ikke anvendes til betongulve
■ ved anvendelse som underpuds til fliser eller tunge coatninger skal der ikke glattes eller filtes
men bare trækkes skarpt op efter påføringen.
Vejledning til bortskaffelse: GISCODE: CP 1; WGK: 1; driftsmiddelsikkerhedsforordning
bortfalder
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