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SKALCEM S2000 – CF2000
- infärgad tunnputs till in- och utvändiga fasadbehandlingar
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Produktbeskrivning

Skalcem S2000 och CF2000 kan användas till säckskurning och som tunnputs på 
alla mineraliska underlag både utom- och inomhus.

egenskaper
Skalcem S2000 (S2000) är en färgad tunnputs med cement som bindemedel. Colour Filts 2000 
(CF2000) är ofärgad och levereras i 25 kg säck tillsammans med en påse färgpulver som blandas 
i putsbruket. Skalcem S2000 och CF2000 är fritt från formaldehyd och andra skadliga ämnen. 
Produkterna kan användas både utomhus och inomhus på murverk m.m. som en tunnputs. 
S2000/CF2000 är väderbeständig, tvättbar och motståndskraftig mot mekanisk åverkan.
Eftersom produkten är diffusionsöppen tillåter den väggen att andas. 
Man undviker därmed att putsen kan flagna av på grund av att den är för tät. Resultatet innebär 
en vacker och levande yta efter utfört arbete. Framtida omfärgning av S2000/CF2000 kan ske 
med Skalcem 100, Skalflex Fasad-Silikatfärg eller Skalflex Täckfärg.

Arbetsutförande vid ”säckskurning” på murstensväggar
Blandningen sker genom tillsättning av 5-6 liter vatten till 25 kg S2000/CF2000. Vid blandning 
av CF2000 skall färgpulvret först blandas i vattnet och därefter tillsättes torrbruket. Använd 
borrmaskin med visp eller snabblandare. Före påförning av bruket förvattnas murverket. Bruket 
påföres med stålskånska eller sprutas på med lämplig sprututrustning till en tjocklek av 0,5-1,0 
mm. Låt bruket sätta sig ett par minuter innan filtning påbörjas. Filtning utföres med nästan 
torr svamp. För att undvika synliga övergångar utföres en sammanhängande fasadyta i en 
arbetsgång. 
Vid tryckta fogar, där det erfordras större utfyllnad, rekommenderas att blanda i 20% torr 
kvartssand (kornstorlek 0,4-0,8). På invändiga, målade murstensväggar kan man kan uppnå god 
vidhäftning genom att ersätta 2 liter vatten med 2 liter Skalflex Binder.
Underlaget skall vara fast och fritt från damm och andra lösa partiklar. Ytan rengöres från alger, 
smuts och fett med Skalflex Rengöring där så erfordras.
Det är viktigt att murstenen har hög frostbeständighet och att det inte föreligger risk för 
saltutfällningar från murstenen när man vill utföra den här typen av behandling. Rådgör med 
din murstensleverantör.
Nyuppfört Murverk skall vara torrt och genomhärdat före behandling. Lufttemperaturen får 
inte underskrida +50C. Behandlingen bör inte utföras under vinterperioden. Använd alltid 
S2000/CF2000 med samma produktionsdatum för att undvika nyansskillnader. Vid risk för låg 
nattemperatur eller regn bör fasaden hållas intäckt under 3-5 dygn efter utförandet.

Materialåtgång
Ca 1,5 – 2,5 kg/m2 beroende på underlaget.

Före efter



Sunda hus med  SKALCEM S2000 och CF2000

nAtUrPrODUKt - kan användas både utom- och inomhus

DIFFUSIOnÖPPen - väggen kan andas, vilket innebär ett sund inneklimat

MILJÖVÄnLIG - är fri från formaldehyd och andra skadliga ämnen

SLItStArK - kan även användas i aggressiv miljö

SKALCeM S2000 är en infärgad cement-
bunden tunnputs med torkad sand som 
ballastmaterial.

SKALCeM CF2000 är samma tunnputs, 
men ofärgad, med vilken följer en påse 
mineralfärg avpassad till en säck torrbruk. 
Färgpulvret tillsättes i samband med bland-
ningen.



Nya kulörer 2007

SKALCEM S2000 infärgad tunnputs levereras nu i 4 nya spännande kulörer, framtagna på 
begäran av våra kunder.

SKALCeM S2000 - SAnDFÄrGer

BackesandKalksand ÖkensandKlittersand
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S2000-04 Sockelgrå CF2000-05 S2000-01 Vit S2000-02 Cremé S2000-03 Silvergrå

CF2000-06 CF2000-07 CF2000-08 CF2000-09 CF2000-10 

CF2000-11 CF2000-12 S2000-13 Koksgrå CF2000-14 S2000-15 Horisontblå

CF2000-16 CF2000-17 CF2000-18 CF2000-19 CF2000-20

CF2000-21 CF2000-22 S2000-23 Skagengul S2000-24 Mellangul CF2000-25

CF2000-26 CF2000-27 CF2000-28 CF2000-29 S2000-30 Terrakotta

S2000-33 BackesandS2000-31 Kalksand S2000-34 ÖkensandS2000-32 Klittersand

Kulörerna i broschyren är vägledande.
Se kulörkarta hos din bygghandlare eller beställ färgkarta från Murma Byggmaterial AB

OBS!
Fotografiskt och i tryck är det svårt att exakt återge kulörer. Glans, struktur och inte minst ljuset, där kulörerna betraktas, kan innebära att 
kulörer i trycksaker framstår annorlunda än i verkligheten. Utnyttja därför vårt kostnadsfria erbjudande att få ett färgprov tillsänt.

nyheter 2007

t

SKALCEM S2000 – CF2000 levereras i 34 olika kulörer



Så här gör du – steg för steg
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2. Fasaden förvattnas 
med strilmunstycke.

4. SKALCEM S2000 
tillsätts efter vattnet och 
blandas väl. Vid band-
ning av CF2000 skall 
färgpulvret föst vispas ut 
i blandningsvattnet innan 
”torrbruket” tillsätts.

6. Konsistensen på 
putsbruket skall vara 
tjock och ”fet”

8. Filtning sker med en 
nästan torr svamp.

CF2000-05 

CF2000-10 

S2000-15 Horisontblå

CF2000-20

CF2000-25

S2000-30 Terrakotta

SKALCEM S2000 – CF2000
- infärgad tunnputs till in- och utvändiga fasadbehandlingar
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1. Val av rätt verktyg är 
viktigt för utförandet och 
slutresultatet.

3. Var noga med rätt 
vattenmängd, se för-
packning.

 5. Blandning kan ske 
med borrmaskin och visp 
eller med snabb-blan-
dare. Låt gärna bland-
ningen vila ca 10 min. 
innan den påföres.

 7. Påforing kan ske 
med en liten stålskån-
ska (485x135 mm) till 
en jämn tjocklek eller, 
vid större arbeten, med 
lämplig sprututrustning.


