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KEFA Drænpuds system – multifunktionspuds.                

Anvendelse: 
Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form 
for murværk og beton. Effektivt mod mursalte. 

Indledende arbejde: 
Grunden skal være ren fast og bæredygtig. 

KefaMurbinder/udkast type 4001: 
Indeholder cement, opbevares tørt. Lagertid 14 måneder. 
Indholdet af 1 sæk, 15 kg. Blandes med 4 liter vand til ønsket konsistens. 

Kan blandes med piskeris. 
Række evne ca. 6m2 afhængigt af grundens beskaffenhed. 

Grunden skal forvandes grundigt. 
Kostes på fuldt dækkende. 

Tørretid ca. 24 timer. 
KefaDrænpuds type 4000: 

Indeholder cement, opbevares tørt. Lagertid 14 måneder. 

Indholdet af 1sæk, 50 liter/14,5 kg, blandes i tvangsblander med ca. 30 
RPM efter nedenstående blandevejledning. 

Række evne ved 12-15mm funktionslag ca. 2 m2. 
Grunden skal være grundigt forvandet. 
Oppudsning traditionelt eller med trykluft sprøjtepudser. 

Vandskures først når tilpas tørring er opnået, normalt efter et par timer. 
Tørretid afhængig af temperatur og fugt 8 - 12 døgn. 

Særligt om blanding og oppudsning: 
Produktet er således sammensat, at det optager og afgiver fugt fra 
murværket. Det betyder, at nedenstående blandeproces skal følges for at 

opnå et ensartet fugttransporterende drænpudslag. 
 

Undgå at arbejde for meget i den våde puds, vent med vandskuring til 
tilpas tørring er opnået. 

 

Overfladen kan pudses helt glat eller rustik, tilpasset de aftalte udfaldskrav. 
Blanding i tvangsblander: 

➢  2 sække drænpuds     1 sæk drænpuds 

➢  27 liter koldt ledningsvand    13½ liter koldt ledningsvand 

➢  Bland 12 minutter     Bland 12 minutter 

➢  ½ liter koldt ledningsvand    ¼ liter koldt ledningsvand 

➢ Bland 3 minutter     Bland 3 minutter 

 

TIPS: Brug elektronisk æggeur til tidsmåling 

 Mærk spande / bor huller for ens vandmængde 

 Puds fra gulvet / børen der bliver dødt kan piskes op med piskeris.  
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