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MFS Mineralsk tyndpudsmørtel 
 
Til vandskurring af mursten,  kalksandsten og 
porebeton.  Anvendes ude og inde. 
Kornstørrelse  0–0,6 mm. Naturhvid. 
 
Teknisk information  
Mørtelgruppe: P II ifølge DIN V 18550 
Kornstørrelse: 0 - 0,6 mm 
Farve: naturhvid 
Forarbejdningstid: bei + 20 °C ca. 2 timer 
Arbejdningstid: ca. 15 – 60 min. afhængig af 

underlagets sugeevne 
Forarbejdningstemperatur: > + 5 °C 
Vandbehov: ca. 9 l pr 25 kg 
Rækkeenve: ca. 21 l pr 25 kg 
Lagtykkelse: ca. 2 mm 
Forbrug: ca. 2,5 kg/m2 ved 2 mm 

lagtykkelse 
Opbevaring: Tørt 
Emballage: Sække á 25 kg 

 
Egenskaber:  
• nem forarbejdning 
• mineralsk 
• god vandtilbageholdelsesevne 
• naturhvid 
• skal ikke grundes 
 
Anvendelse:  
• anvendes uden- og indendørs. 
• til tyndpudsning og vandskuring af mursten, kalksandsten, 

porenbeton og beton. 
 
Kvalitet & sikkerhed:  
• mørtelgruppe P II ifølge DIN 18550 
• bindemiddel ifølge DIN EN 197 og DIN EN 459 
• tilsætninger ifølge DIN EN 13139 
• kvalitetskontrolleret 
• kromfattig ifølge TRGS 613 
 
Underlag: 
Underlaget skal være sugende, tør, støvfrit og filmdannende 
skillemidler skal fjernes. Løst materiale skal fjernes. Ujævnheder i 
murværket skal repareres senest 24 timer inden påføring af MFS. Det 
er ikke nødvendigt at grunde stærkt sugende underlag. Vurdering af 
underlaget skal ske iht. VOB/C, DIN 18350 afs. 3, samt pudsenorm 
DIN V 18550. 
 
 
 



 
 

  
 
 

TI-09.08 - 2 - TI DK MFS  

Forarbejdning:  
Sækkens indhold (25 kg) blandes med ca. 9 l. vand enten i 
tvangsblander eller med boremaskine påsat piskeris. Lad blandingen 
hvile i 5 minutter og omrør igen. 
 
Påføringen sker manuelt med stålbræt eller med kost.  
Overfladen kan efterbehandles og struktureres hvis det ønskes. 
 
Ved anvendelse på beton må der regnes med en længere arbejdstid. 
Lagtykkelsen må maks. være 2 mm.  
 
Beskyt den nye puds mod for hurtig udtørring og ugunstige vejrforhold 
som f.eks stærk vind, direkte sollys, frost o.s.v.. Luft- og 
emnetemperaturen  skal være over +5°C. 
 
Rækkeevne:  
25 kg MFS giver,  ca. 21 liter tyndpudsmørtel. 
 
Forbrug:  
Ca. 2,5 kg til 2 mm lagtykkelse pr. m². 
 
Opbevaring:  
Tørt på en træpalle. 
 
Emballage:  
25 kg sække 
 
Miljødeklaration: 
Pr-nr.: 2094339 
 
Henvisning: 
Produktet indeholder kalk + cement og reagere alkalisk på 
fugtighed/vand, beskyt derfor hud og øjne. Ved kontakt med huden 
skylles omgående med rigeligt vand. Ved øjenkontakt søg straks 
læge. Se endvidere informationen på emballagen. 

 
Forbehold:    
Oplysningerne er på baggrund af omfattende prøvninger samt erfaringer fra praktisk 
brug. Dog kan oplysningerne ikke overføres på alle brugssituationer, og det anbefales i 
givne tilfælde at gennemføre tests. Der tages forbehold for tekniske ændringer ifm. 
videreudvikling af produktet. 
I øvrigt er vore almindelige forretningsbetingelser gældende.  
 
Status: Marts 2009 
 
Yderligere informationer: 
 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
Tel. 0049 541 601-01,  Fax 0049 541 601-853   
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 
 
 
 
 


