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Calsitherm fugt- og indeklimaløsninger

PRODUKT 
En komplet indeklimaløsning der både isolerer og fugtregulerer boligen 
Byggros tilbyder et omfattende program af produkter, der tager udgangs-
punkt i, at bidrage til en sund bolig og ikke mindst et sundt indeklima. 

Calsitherm PLUS
En komplet indeklimaløsning der både isolerer og fugtregulerer boligen.
Calsitherm PLUS er en komplet løsning bestående af Calsitherm Indekli-
maplader og Plus Puds hæftemørtel.
Plus Puds er en fleksibel hæftemørtel, der er specielt udviklet til brug 
sammen med indeklimaplader. Plus Puds mørtlen har meget stor diffusi-
onsåbenhed og en god vedhæftningsevne, og rækker typisk op til 30 % 
længere end traditionelle hæfte- og pudsemørtler. Plus Puds er udviklet til 
huse med cementbaserede produkter. 
Plus Puds hæftemørtel anvendes både til montering og til den efterføl-
gende pudsning. Plus Puds er diffusionsåben ligesom indeklimapladerne. 
Herved bliver systemet diffusionsåbent hele vejen igennem, så fugten re-
guleres kontinuerligt.

Calsitherm KALK

PRODUKT
Calsitherm KALK er en komplet isoleringsløsning bestående af Calsitherm 
Indeklimaplader og St. Astier Isochaux isoleringsmørtel - blandet af en ren 
og natur lig hydraulisk kalk (NHL). 
Denne sammensætning er ideel i forbindelse med restaurering af bygninger 
fra før 1950. Bygninger fra den tid er typisk bygget med naturlige mørtelty-
per som kalkmørtel eller hydraulisk mørtel. Disse kalktyper har vanskeligt ved 
at fungere sammen med den tættere og mindre smidige og mindre elastiske 
cementholdige klæber/puds, som oftest anvendes i dag. Ved at anvende Cal-
sitherm sammen med St. Astier Isochaux isoleringsmørtel, kan bygningsvær-
ket ånde og dermed holdes tørt. Samtidig kan murværket bevæge sig, uden at 
der opstår revner og sprækker.

Calsitherm KALK leveres altid som et samlet system med Calsitherm Inde-
klimaplader og St. Astier Isochaux isoleringsmørtel. Når du kender antallet 
af kvadratmeter, der skal isoleres, er det nemt at bestille Calsitherm 
KALK, da forbruget af St. Astier Isochaux isoleringsmørtel er afstemt i for-
hold til det antal plader, der skal monteres. Hermed er der kun et minimalt 
materialespild og ingen risiko for at få leveret for lidt mørtel.

MONTERING
Calsitherm indeklimaplader er nemme og enkle at montere alle steder i bo-
ligen. Enkel og let tilgængelig montagevejledning, der guider dig sikkert 
igennem opsætning og pudsning af Calsitherm KALK med St. Astier Iso-
chaux hæftemørtel.  

Calsitherm er EPD godkendt

ANVENDELSE
Calsitherm PLUS er ideel til isolering og fugtregulering af de fleste bygnin-
ger, og systemet kan anvendes alle steder i boligen.
Calsitherm PLUS indeklimaplader leveres altid som et samlet system med 
Calsitherm Indeklimaplader og Plus Puds hæftemørtel. Når du kender an-
tallet af kvadratmeter, der skal isoleres, er det nemt at bestille Calsitherm 
PLUS, da forbruget af hæftemørtel er afstemt i forhold til det antal plader 
der skal monteres. Hermed er der kun et minimalt materialespild - ej heller 
er der risiko for at få leveret for lidt hæftemørtel.

MONTERING
Calsitherm indeklimaplader er nemme og enkle at montere alle steder i bo-
ligen. Vi har lavet en enkel og let tilgængelig montagevejledning, der 
guider dig sikkert igennem opsætning og pudsning af Calsitherm PLUS med 
Plus Puds hæftemørtel. Se montagevejledningen her.

Calsitherm Indeklimaplade er en af de meget 
få indeklimaplader, hvis økologiske egen-
skaber er dokumenteret og certificeret af 
det anerkendte tyske Institut for Byggeri og 
Miljø - Institut Bauen und Umwelt. 

Calsitherm KALK til bygninger opført før 
1960. Calsitherm Indeklimaplade og ST. 
Ast ier Isochaux isoler ingsmør te l.

Calsitherm PLUS indv. isoleringsløsning til 
boliger bygget efter 1960. Calsitherm Inde-
klimaplade og Plus Puds hæftemørtel.
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CALSITHERM indeklimaplader set i et elektronmikroskop

Calsitherm Indeklimaplade

PRODUKT
En kalciumsilikatplade der både isolerer og fugtregulerer boligen.
Manglende isolering, forhøjet luftfugtighed og kuldebroer i bygningskon-
struktionen er kilder til dårligt indeklima og usunde boliger. Uhensigts-
mæssige fugtforhold i boligen er bl.a. årsag til at skimmelsvampe trives på 
indvendige vægge.

Fugtregulerende indeklimaplader
Calsitherm er en naturlig kalciumsilikatplade der har en høj kapillaritet, 
som gør den i stand til at suge fugten fra den kolde side af væggen og 
transportere den igennem den diffusionsåbne plade, hvor fugten fordam-
per ud i rummet.

Pladernes tætte struktur giver en meget fin overflade, der er nem at pudse 
op. Pladerne er formstabile og lette at arbejde med.

EGENSKABER
• Isolerende
• Skimmelhæmmende
• Diffusionsåben
• Høj kapillaritet
• 100 % naturlige materialer
• Formstabil
• Ubrandbar
• Høj trykstyrke
• Nem forarbejdning
• Samme mørtel til montering og slutpuds

St. Astier kalkmørtel
Naturlig hydraulisk kalkmørtel til indvendigt byggeri. Brugen af kalk som 
pudsemateriale er en tradition der går århundreder tilbage. På grund af 
deres porøsitet bidrager materialerne positivt til at regulere fugten i rum-
mene, hvormed der opnås et bedre indeklima og større komfort.

Byggros fører en række forskellige typer hydraulisk kalkmørtel. Når du be-
nytter færdigblandet NHL hydraulisk mørtel, får du en ren og naturlig 
kalkmørtel, der er ideel til indvendige pudseopgaver.

Mørtlen er med sine gode vedhæftningsevner, store elasticitet og damp-
diffusion det naturlige valg til restaurering af ældre og bevaringsværdige 
bygninger. Kalkmørtlen har en række egenskaber, der gør den særlig an-
vendelig:

• 100 % ren – ingen tilsætningsstoffer
• Skal kun tilsættes rent vand
• Saltresistent
• Modstandsdygtig overfor algevækst
• Isolerende og diffusionsåben
• Kan genblandes
• CO2 venlig
• Fleksibel og elastisk

Plus Puds hæftemørtel
Fleksibel hæftemørtel specielt udviklet til brug sammen med indeklimapla-
der. Plus Puds mørtlen har meget stor diffusionsåbenhed og en god ved-
hæftningsevne, og rækker typisk op til 30 % længere end traditionelle 
hæfte- og pudsemørtler. Plus Puds er udviklet til huse med cementbase-
rede produkter. 

Anvendes både til montering og til den efterfølgende pudsning. Plus Puds 
er diffusionsåben ligesom indeklimapladerne. Herved er systemet diffusi-
onsåbent hele vejen igennem, så fugten reguleres kontinuerligt.
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