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iQ-Top SLS 
Forstærknings- og tyndlagspuds 

 

 
 

Tilgængelighed 

Antal pr. palle 35 

VPE 20 kg 

Typen af beholderen Papirsæk 

Nøgle af beholderen 20 

Artikel-nr. 

0230 ◼ 

 

 

Forbrug ca. 0,9 kg/m²/mm lagtykkelse 
 

 

 

Anvendelsesområder ■ Forstærknings- og tyndlagspuds i iQ-Therm 30-Systemet 
 

 
 

 

Egenskaber ■ Skimmelhæmmende  

■ Vanddamppermeabel 

■ Meget kapillar-aktiv  

■ Samlet lagtykkelse på ca. 5 mm 
 

 

 

Specifikationer af 

produktet 

 

Hektolitervaegt Ca. 0,75 kg/dm³ 

Klasse af 

kompressionsevne 

CS II (1,5 - 5,0 N/mm²) 

Efterspørgsel efter vand 7,0 - 7,5 l / 20 kg 

Reaktion ved brand Klasse A1 

Farvetone Vintage hvid 

De nævnte værdier viser typiske produktegenskaber og skal ikke forstås som bindende produktspecifikationer. 
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iQ-Top 
SLS 

 

 

 

Mulige 
systemprodukter 

iQ-Therm 30 (0241) 

 iQ-Paint (0237) 

iQ-Fill Q4 (0233) 

Tex 4/100 (3880) 
 

 

 

Arbejdsforberedelse ■ Kravene til underlaget holdbar, ren og 

støvfri. 
 

■ Forberedelser 

Let at fugte underlaget.  
 

 

Fremstilling 

 

 

■ Blanding 

Hæld vand i en ren beholder og tilsæt tør mørtel. 

Bland grundigt og homogent i ca. 3 minutter ved brug af et blandeværktøj, indtil den nødvendige 

konsistens er opnået. 

Modningstid er ca. 10 minutter 

Tilsæt om nødvendigt lidt mere vand. 

 
 

 

Behandling ■ Betingelser for behandling 

Materiale-, omgivelses- og underlagstemperatur: min. +5 °C til maks. +30 °C 

De lave temperaturer forlænger, men høje temperaturer forkorter behandlings- og hærdetiden. 
 

■ Behandlingstid (+20 °C) 

Ca. 30 - 45 minutter 
 

Påfør produktet med et egnet værktøj som kontaktlag. Spred materiale med 

tandspartel i en lagtykkelse på 3 mm. 

Indlejr armeringsvæv i den øverste tredjedel af pudsen, at dække stof mindst på 10 cm. 

Påfør det andet lag vådt i vådt. Fradrag 

overfladen med en kardæsk-børste. 

Efterbehandling af overfladen efter afstivning med svamp-murske. 

Behandlingsinstruktioner Afstivet mørtel må ikke genbehandles med vand eller frisk mørtel. 

Afhængigt af omgivelsesforhold, ved opvarmede indendørs rum eller træk, med folie eller osv. at 

beskytte mod for hurtigt udtørring. 

Hårfine brud/krympning er harmløse og må ikke betragtes som en defekt, da de ikke 

påvirker egenskaberne. 

Tilføj yderligere diagonal forstærkning på hjørner af bygningsåbninger. 

Henvisning Blandet vand skal have drikkevandskvalitet. 

Det kan indeholde spor af svovlkis (jernsulfid). Det må 

ikke anvendes med gipsholdige underlag! 

Afvigelser fra gældende regler skal betragtes særskilt. 

Eksisterende testcertifikater skal overholdes under planlægning og anvendelse. 

   

 

http://qr.remmers.com/p/0241
http://qr.remmers.com/p/0237
http://qr.remmers.com/p/0233
http://qr.remmers.com/p/3880
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Arbejdsudstyr / 
Rengøring 

Blandingsværktøj, murske, spatel, filtbræt, svamp-murske, tandspartel, aftrækker (alu) værktøjer i frisk 

tilstand rengør med vand. 

 
 

Opbevaring / Holdbarhed Tør i uåbnede beholdere ca. 12 måneder. 
 

 

Sikkerhed / Regulering For yderligere oplysninger om sikkerhed ved transport, opbevaring og behandling samt for 

bortskaffelse og miljø, se venligst det seneste sikkerhedsdatablad. 
 

GISCODE ZP1 
 

Bortskaffelsesforhold Større rester af produkter skal bortskaffes i den originale emballage i overensstemmelse med 

gældende lovgivning. Brugte emballage skal sendes til genbrugssystemer. Det må ikke bortskaffes 

sammen med husholdningsaffald. Smid det ikke i kloaksystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi vil gerne påpege, at ovennævnte oplysninger/ data er 

blevet fastslået i praksis eller i laboratoriet som 

referenceværdier, så er de derfor i princippet ikke-bindende. 

 

Disse data giver derfor kun generelle oplysninger og 

beskriver vores produkter samt data om deres anvendelse 

og behandling. Der må herved tages hensyn til, 

at brugte materialer og byggepladser kan ikke registreres i 

hver enkelt tilfælde, på grund af mangfoldigheden og 

alsidigheden af de eksisterende arbejdsvilkår. I denne 

forbindelse, anbefaler vi enten at udføre undersøgelser eller 

at kontakte os i tilfælde af tvivl. For så vidt som vi har ikke 

forsikret skriftligt udtrykkeligt produktets specifikke 

egenskaber eller specifikationer for særlige formål ved 

kontrakten,  

er brugsteknisk rådgivning eller oplysninger under alle 

omstændigheder ikke-bindende, selvom de udføres efter 

bedste overbevisning. Desuden gælder her vores generelle 

salgs- og leveringsbetingelser. 

 

Når udgives en ny version af dette tekniske datablad, det 

erstatter tidligere tekniske datablad. 


