DK 691.53

19, byggetekniske sanHale
Afholdt 15.8.1957

Aktuell

pudsproblemer
Vitold Saretok
Diplomingeniør

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT' SÆRTRYK NR.102
I KOMMISSION HOS TEKNISK FORLAG' KØBENHAVN 1958

..

I serien b.vggetekniske salntaler er der hidtil so/n regel alene udvekslet

er/t/ringer mellenl danske delragere,
jt)rskelien /neliem vore og andre
landes
og
normalt
en udenlandsk
deftagelse,
Det store arrangClnent omkring »Byggeugen 1957« gjorde det imidlertid
/hstende at prøve en lneningsudveksling over landegrænserne, og son'!
grundlag lt.llult
det rilneligt at vælge emnet »J\lof'di.','læ Puds,[)/'()blen,rer«,
dels/tn'di det ikke er vanskefigt at hæve emnet pnds op over de lokale pro·
blemer, dels j{)rdi de nordiske bygge/iJrskningsinstitutter igennem liere
år har hal! en/ielles nordisk pudskOlllitd i arbejde.
Som iudleder var det heft naturligt at vælge denue komitAs
tær, diplomingeniør Vitold Saretolc Som det også blev bekræftet i diskus,\'ionen, er de almindeligste problerner jtelles i de nordiske lande, hvorved
samarbejdets værdi blev understreget.
Indlederen redegjorde liJr de jlmktionelie krav til pudsen og belyste disses
sammeuhæng med de stadig jt)røgede krav til ydervægskonstruktionernes
kvalitet. For at opnå en fiJl'bedring afpudsetekniken behandles sandkvali·
tetens ind/lydefse, pudssannnensætningens afhængighed af underiaget, ind·
/eJrelsen af nøjagtigere proportioneringsmetoder, efterbehandlingens betyd·
ning, værdien afgennem/iJrelse aj'pudskontrol samtjiJrskellige nye veje til
fiJrbedring af pudsen.
Diskussionen drejede sig hovedsagelig om almindeligt forekommende
pudsskader og årsagerne til disse.
Af samtalen Femgik endvidere, at pudsproblemerne spiller en betydelig
rolle i nutidigt byggeri, og at der er interesse og behov jtJr yderligere in/in'·
mation om problemet blandt byggeriets praktiske fiJlk antallet af delta·
gere syne.Y at bekra.:fte dette.

SBI håber ved offentliggørelsen af nærværende re/iml! at have ydet et
bidrag hertil og vil ved Inedarbejderskabet i den Nordiske Pudskomitd fi)rt·
sat følge udviklingen. En varm tak reltes til ingeniør Saretok ji)r den vel
disponerede indledning og ji)r den omhu og interesse, hvormed bearbejdn ingen af diskussionen er jiJretaget. Institultet udtrykker endvidere sin
taknemmelighed/i)r deltagernes beredvillighed til at fremkonllne med oplysninger i diskussionen.
Niels A1unk Pltnn, SEI. Maj 1958

Når man ser på pudsens funktioner gennem tiderne, kan man
udskille to væsentlige grunde til,
at man har anvendt .- og stadig
anvender - puds. Den ene grund
er, at man vil gøre en rå vægoverflade mere æstetisk tiltalende:
den anden, at man vil beskytte
det underliggende vægmateriale
mod vejrets påvirkninger. I ældre
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tider var de æstetiske grunde helt
dominerende, medens man i dag
ved facadepuds i lige så høj grad
bestræber sig på at beskytte væggen som på at give den et tiltalende æstetisk udseende.
Hvad er nu grunden til denne
ændring af motiveringerne for at
pudse? To vigtige forhold spiller
utvivlsomt ind. Det første er, at

3

..

vi i dag bygger tyndere vægge af
materialer med bedre varmeisolenngsevne. Det andet
at den
af
forskellige grunde er blevet nngere. Når man ser
til at pudse
er det
ingen kompliment til de murere,
som har
facaden. En
som man har prøvet forskellige
steder, men som hidtil har vist
sig at være for dyr, er at
over
fra muring til limning. Man slipper da for mørtel fugerne og vinder de fordele i væggenes styrke
og tæthed, som følger med denne
udvikling. Det er dog endnu kun
ønsketænkning. Virkeligheden er
den, at vi i dag stilles overfor at
skulle pudse vægge afvarierendeofte meget fugtfølsomme materialer, som er dårligt opmurede
med altfor tykke eller ufyldte fuger.
Et nyt vægmateriale, som længe
har været anvendt i stor udstrækning i Sverige, er ved at trænge
ind i de øvrige nordiske lande.
Dette materiale - letbeton - må
beskyttes mod fugt, hvis ikke de
fleste af dets fordele skal gå til
spilde. I Sverige beskyttes letbeton i reglen ved hjælp af puds, og
stort set med meget tilfredsstillende resultater. Undertiden mislykkes pudsningen imidlertid, og
så kan følgerne i dagens nybyggeri blive katastrofale. Når der
indtræffer skader på mange store,
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pudsede objekter, kan der let opstå en
Der bliver
tale
som
må
letbeton
er
med at være et rent
svensk problem det er blevet et
nordisk.
Hvorledes skal man
frem
for at klare alle de problemer, som
trænger sig på, når vi er nødt til
at
nye materialer, og når
underlaget for pudsen på flere
måder bliver dårligere og dårligere?
Det ville naturligvis være en
udvej helt at fordomme og undgå
puds. Montagebyggeriet har direkte og indirekte været årsagen
til, at den indvendige puds er blebet trængt tilbage. Når antallet
af tilfælde af nedfaldent loftpuds
i Sverige er mindsket ganske betydeligt i de sidste år, skyldes det
sikkert i ikke ringe grad, at de
fleste betonlofter i bolighuse nu
ikke længere pudses. Samme forhold gør sig gældende for visse
mellemvægge af letbeton og gipsbelagte træbetonplader. Den udvendige puds har man forsøgt at
erstatte med asbestcementplader
eller betonplader. I andre tilfælde
har man beskyttet fugtfølsomme
byggematerialer med en ventileret
teglskaL Disse udveje berøres i
dette pudsreferat kun i forbigående og kun for at pege på deres
eksistens.
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Fig, I. Romersk håndværker (efter maleri fra Pompei} i færd med. at pudse en væg. Hvis vi sammenlig;er hans arbejdsmåde med den, hans moderne kolleger anvender, ser vi, at der ikke er meget, som
har ændret sig i de sidste 2000 år. Hvad skal vi gøre for under dagens arbejdsforhold at opnå større
sikkerhed
denne romerske håndværker '?

end

A Rornan craftsman rendering a wall (ajter Cl Pompeian painting) , A comparison aj his }Jy'orking method
l1-'irh the ane used b.v his present-daJ" counterparts rereals rhat nothing much has changed in thisfield in the
past 2000 J'ears. Nmv, !'/hat could we do to pnJride greatcr 1'eliability in the wo1'k done today thcm obtained
by that Roman c1'qjtsman?
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hvad man mener hermed,
Dette
at de
som har
dets kvalitet kan have
lycln1l1g, men
de slet
hvor
kan
der anvendes
sand.
vises nogle sandkurver og
hos pudsemørtler fremstillet med
disse sandsorter
Den første forholdsregel er, at
vi i større udstrækning end hidtil
differentierer mørte/erne somfimktion af pudsunderlaget og de klimatiske forhold. Det eksperimentelle grundlag for en beregning
eller proportionering af puds er
ved at blive samlet sammen på
meget bred basis også inden for
de nordiske lande. Det er spændingsforholdene i både puds og
underlag, som man må forsøge at
få klarlagt. Det gælder ikke bare
forholdene under pudsarbejdets
udførelse, men også for hærdnet
puds, som udsættes for temperatur- og fugtvariationer.
Den anden forholdsregel er at
vise større interesse for den bestanddel af pudsen, som udgør
op til 90% af dens vægt sandet.
Den almindelige praksis i de nordiske lande kan uden overdrivelse
betegnes som afskrækkende. Man
foreskriver »pudssand«, »passende sand« eller »velgraderet
sand«, men passer nøje på ikke at

Vi må ikke glemme, at
pudsrecepter går ud fra, at der
anvendes godt sand. Når man nu
i virkeligheden arbejder med dårligere sand end det ideelle, hvorledes skal man da gå frem?
a) Skal vi acceptere virkeligheden
og lave vore pudsrecepter om
til at gælde for »middelsand«
i stedet for idealsand ;
b) skal vi kun tillade acceptabelt
sand og da følge visse grænsekurver, sådan som de for eksempel er foreslået af Sven
Nycander (fig. 3); eller
c) skal vi desuden forsøge ved anvendelse af visse tilsætningsmidler at kompensere for dårligt sand og på denne måde
udvide grænsekurverne ?
Ved studium af mislykkede
pudsarbejder er man ofte i stand
til at konstatere, at det er uegnet
sand, som er årsag til katastrofer
af større eller mindre omfang.
Der må altså gøres noget. Men
hvad?
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Fig, 2. Tallene på kornkurverne angiver styrken hos bastardmørtel 2: I 15 fremstillet med sand
rende til de viste kurver, (Efter E. H6gberg).

sva~

The !tgures in the gradhlg eurres indicate the strength qllin-w-cemen( rnortar 0/ thc rnix proportions
2: l :15, made Wilh sand as reprcsented by the graphs. (A ccording 10 E. H6gbel'g).

Fig. 3. Nycanders grænsekurver.
lV.J'cander's boundary curves.
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Proportionering
Det
heller ikke tiJstra:~kkeli!:st
at have gode og kontrollerede delmaterialer til
man
må
vide, hvorledes mørtelen
skal sammensættes. vore
mørteangiver Vi I
lens sammensætning i rumfangsdele. Allerede
laboratoriet er
det vanskeligt entydigt at bestemme rumvægten hos bindemidlerne. Vanskelighederne bliver ikke mindre på arbejdspladserne. En særlig alvorlig fejlkilde
er den, som fremkommer ved opmålingen af sandet. Det er nemlig
almindeligt kendt, at sandets
rumvægt varierer betydeligt som
funktion af fugtindholdet. I fig. 4
vises nogle »kvældningskurver«
for sand. Selv med den bedste
vilje kan man altså komme ud for
forkert pudssammensætning.

Desværre er det imidlertid således, at den gode vilje ofte savnes.
Derfor findes der i praksis ingen
grænser for fejl, og de kan alle
bortforklares med henvisning til
virkelige eller fiktivt anvendte
rumvægte.
Løsningen på dette alvorlige
problem er at gå over til opvejning
af pudsens delmaterialer . Det er
samme vej, som betonteknikken
har betrådt, og som nu er ved at
vinde mere og mere frem inden
for denne teknik. Der findes vel
næppe nogen betonelementfabrik,
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som i dag ikke vejer sine del materialer.
Selve betegnelsesmåderne
mørtel må
således at de
passer til
Den Nordiske Pudskomite er i
dette spørgsmål blevet enig om
en principbeslutning og vil foreslå
nye bet.egnelsesm~tde
for mørtel:
Mørtelens sammensætning angives med bogstaver, som betegner det (de) bindemidler, som
indgår i mørtelen, f. eks. K for
kalk, C for cement og M for murcement (hvis en sådan cement er
normeret). Sammensætningen angives med mindst 2 tal, af hvilke
det sidste angiver sandmængden
(kg) pr. 100 kg bindemiddel.
Summen af tallene før sandtallet
er altid 100. Følgende eksempler
viser bedst, hvorledes systemet
fungerer.
Ren cementmørtel betegnes
CIOO/400 (nuværende betegnelse
cementmørtel I: 4).
Ren kalkmørtel betegnes K
100/800 (nuværende betegnelse:
kalkmørtel I: 4).
Bastardmørtel betegnes KC50/
50/600 (nuværende betegnelse:
KC 2:1:12). For at blande en
sådan mørtel opvejes 50 kg kalk,
50 kg cement og 600 kg sand.
Fugtindholdet i sandet indvirker
i dette tilfælde kun helt ubetydeligt på resultatet.
En indvending mod denne nye
BETON-TEKNIK
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F-jg. 4. Diagrammet viser den omtrentlige »fugtkvæJdning« hos sand med forskellig kornstørrelse
og ved forskellig fugtindhold. Et sand med f eks. 20°",)))fugtkvældning« siges at have en kvældningskoefIicient på 1,20.
The diagrmn shows the approximale hu/king (~r sands ql df/feren! particle sizes and rnoislure contents,
For instancl', darnp sand incrc(Jsing in rO/Ulric h}' 20 per cent is Iwown as sand with (J )'bulf.:..ing factor«
0/1.20.

betegnelsesmåde er naturligvis,
at den i begyndelsen kan volde
forvirring. Denne vanskelighed
må dog anses for at være mindre
alvorlig end at fortsætte efter
slendrianlinien.
Kontrol
Vi kontrollerer vore vigtigste
byggematerialer. Vi behøver blot
at tænke på betonkontrol, prøvning af tegl, kontrol af armeringsjern, svejsesømme osv. Pudse- og
murermørtler kontrolleres som
regel aldrig, der findes ingen officielle foreskrifter i den retning.
Hvis vi vil opnå større nøjagtighed ved pudsning og muring, er
en kontrol uomtvistelig nødvendig.
For at få samme bedømmelsesBETON-TEKNIK
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måde for mure- og pudsemørteler inden for Nordens grænser er
den Nordiske Pudskomite blevet
enig om fælles prøvningsmetoder.
Disse retningslinier for provniJzg
al mørteler offentliggøres i løbet
af kort tid (Nordisk Betong nr. l:
1958), men anvendes allerede nu
af alle vigtigere forskningslaboratorier. Der ville være vundet meget, hvis man til vigtigere pudseog murearbejder kunne foreskrive
obligatorisk kontrol af mørtelen.
Arbejdets udførelse
Selvom vi nu følger de foran
fremlagte retningslinier og således
fremstiller en første klasses mørtel, kan det endelige resultat af
pudsningen dog mislykkes. Der
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samt vandmængmørtelen. Det
for
revnedannelse er

kanisere

Rengøringen er særlig vigtig ved
ompudsning af gamle facader.
Som
bør den
helt fjernes, hvorefter underlaget
gøres rent for støv. Ved ompudsning af hele facader er det ofte
fordelagtigere at fjerne den gamle
puds over hele fladen, selvom
visse dele af den gamle puds er i
god stand. Man opnår herved,
at den nyudkastede puds får
jævn tykkelse og underlaget en
jævn sugning
begge disse faktorer er vigtige, hvis man vil
opnå en god puds. Ved pudsningen af nye huse bør underlaget
også rengøres. Særlig letbetonunderlagene kræver et omhyggeligt forarbejde
reparation af
huller og afbørstning af overfladen for at fjerne bl. a. udblomstringer. For at forhindre en alt for
hurtig udtørring af den nyudkastede puds, bør underlaget om
nødvendigt vandes før pudsningen.
Udkastningen af pudsen sker
stadigvæk på samme måde som
for flere tusinde år siden. Det er
et vigtigt ønske at forsøge at me-
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af disse
luft.
blevet prøvet i
og
nævne den såkaldte
som er udmærket til
af
det første udkast). På store arbejdspladser kan man med denne
udføre en første klasses
»tyndgrunding« til en overkommelig pris.
Spørgsmålet, om man skal kaste eller trække pudsen på ved
pudsarbejder, som udføres manuelt, er et aktuelt diskussionsemne ikke blot i Norden, men
også i andre lande. Under kontrollerede laboratorieforhold kan
man praktisk talt ikke se nogen
forskel mellem disse to metoder:
men ude på arbejdspladserne
opnås der som regel et meget ringere resultat med puds, som trækkes på. Det er absolut forkasteligt at forsøge at trække en tyndflydende mørtel på.
En ellers god puds bliver helt
værdiløs som beskyttelseslag, hvis
den revner. En puds kan sammensættes således, at dens svind
bliver lille og dermed også tendensen til revnedannelse. De faktorer, som man må tage i betragtning i denne forbindelse, er
bindemidlets sammensætning,
dets mængde i forhold til sandet,
BETON-TEKNIK
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det første må mørtelens
SaJlll11erlsætlllill,g ikke ændres efter
således
det
når bindemidlet pumpes
til overfladen under bearResultatet af en sådan fremgangsmåde er jo, at møri overfladen bliver meget
fed og gerne vil svinde og krakelere. For det andet må mørtelen
under ingen omstændigheder tørre hurtigt ud efter udkastningen.
Svindet begynder først, når mørtelen begynder at tørre ud. Såmørtelen er fugtig, sker
der intet svind. Ved svindet opstår der spændinger i pudsen. Er
Duds(~ns styr ke i dette øjebli k for
opstår revnerne. Recepten
er altså: Odskyd svindets begyndelse sålænge som muligt for at
pudsen tid til at opnå styrke.
F ar cementrige mørteler gælder
ur],'rliuPl'p den fra betonteknikken
kendte regel, at fugtig lagring
under de første døgn er af største
betydning for styrken. Jeg plejer
derfor at foreskrive beskyttelse
mod udtørring under de første
tre
efter udkastningen. Denne kan udføres ved ophængning
af presenninger eller Iog ved oversprøjtning med vand. Det kan
diskuteres om tre døgn er for
eller for lidt.
BETON-TEKNIK
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Ved indvendig pudsning om
vinteren er det
pudsen ikke tørrer for
ud. Her er recepten følgende:
Varm rummet op til den
jPI"nn,'r"tl1r med det
binerede varme- og
Luk for varme- og
og
Sæt amæggel
2 døgn efter pudsningen.
bindemidler
vore traditionelle bindemidler er der i den sidste tid
forskellige steder i verden fremkommet specielle bindemidler til
mørtel. Det fælles for billede for
disse bindemidler er den amerikanske »Masonry cement«. Disse
bindemidler, således som de i dag
fremstilles i USA, er baseret på
Portland-cement, som blandes
med sten mel i fOl holdet I: I og
undertiden finmales. Amerikansk
»Masonry cement« af i dag indeholder luftindblandingsmiddel i
en sådan mængde, at de dermed
fremstillede mørteler (l: 3 i USA)
får luftmængder på mellem 15
og 25
I Sverige findes der et
sådant bindemiddel (Gullex). Det
ser ud, som om der også er andre
på vej. I de øvrige nordiske lande
arbejdes der også på sådanne bindemidler. Hvad vinder man ved
anvendelse af >,Masonry cement« ?
a) Bindemidlet er færdigt, incl.
doseringen af det luftindblandende middel.
Fr'Pl1rlPn

lI

....

b) Pudsen bliver frostbestandig.
c) God bearbejdelighed
uden anvendelse af kalk.
I
med Portlandcement opnås høje
uden at det
ud over mørtelens
Til et
bindemiddel sætter
man gerne store
undertiden altfor store. Det kan
tænkes, at man med luftindblandingsmidler kan anvende dårligere sand end normalt, og at en
mørtel fremstillet med »Masonry
cement« har mindre tendens til
revnedannelse. Det ville være dejligt, hvis disse forhåbninger kunne indfries.
Maling og siliconbehanclling

Man beskytter et dårligt murværk med et tyndt pudslag og
s~.::tter sin lid til pudsen. Hvis
man ikke kan lave en god puds,
ser man sig om efter endnu tyndere lag, som skal være i stand
til at beskytte pudsen og redde
hele facaden.
Et sådant lag kan enten være
en membran, som er mere eller
mindre diffusionstæt, eller også
et vandafvisende præparat.
Af førstnævnte har vi længe
kendt til oliefarverne. Sidenhen
er der kommet olieemulsionsfarver og polyvinylacetatfarver tiL
Vore erfaringer med oliefarve er
gamle. Disse erfaringer siger, at
oliefarve er skadelig som overfladebehandling for puds på
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grund af dens altfor store tæthed.
Hvis vand kan komme ind
ved farvefilmen (udefra gennem
revner eller indefra
fusion og kapillær tramsport)
dette vand fremkalde frcld<:nr"""'HL
og desuden
gens varmeisoleringsevne. Hvorvidt de nye facadefarver i
forbindelse er bedre end den
gamle oliefarve, må tiden vise.
Erfaringerne er endnu ret begrænsede, og resultaterne skal
nok vise sig i høj grad at være afhængige af farvernes sammensætning.
Blandt de vandafvisende behandlinger har siliconerne i den
sidste tid været genstand for stor
interesse. Ved silicon behandling
af puds trænger de anvendte opløsninger ind gennem kapillærerne til en dybde af ca. I mm.
Når opløsningsmidlet er fordampet, bliver der en yderst tynd
vandafvisende belægning tilbage
på kapillærvæggene. Vandet kan
ikke trænge ind i en pudsflade,
der er behandlet på denne måde.
Det, som nu interesserer os, er:
a) Siliconernes bestandighed.
b) Deres effektivitet.
I den første brochurelitteratur
blev der angivet en levetid på ca.
IO til 15 år. Det ser ud til, at
disse tal er noget i overkanten.
Netop nu er der i forskellige
lande - bL a. i Danmark og Sverige forsøg igang llied henblik
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på at klarlægge siliconbehandlingernes levetid.
Siliconernes virkning
en
er
under forat pudsen er fri for
revner.
På en revnet puds kan en siliofte være direkte
Det har
vist
sig, at siliconernes effektivitet aftager i en støvet atmosfære. Dette
grovporede materialer,f.eks. upudset letbeton. Visse
siliconpræparater - særlig sådanne som er baserede på siliconolier - er tilbøjelige til at vandre
bort fra overfladen, drevet af solvarmen. Siliconerne kan også
være skadelige, nemlig på steder,
hvor der transporteres vand ud
gennem pudsen i væskeform. De
salte, som altid findes i vandet,
krystalliserer da umiddelbart bagved det hydrofoberede lag og forårsager sprængninger. Hvis man

anvender siliconer på malede
kan en
blive en meget kostbar historie.
Derfor er det
anvende siliconer på ge]!Jnl~mfal'vede
ædel pudser.

De foran behandlede
mer, SOI11 er fælles for samtlige
de nordiske lande, må anses for
at være de vigtigste i dag inden
for dette område. Når der er fundet - og i praksis gennemført tilfredsstillende løsninger på disse
problemer, kan man tage det for
givet, at pudsningsteknikken har
gjort et stort skridt fremad. Dermed er dog ikke alle pudsproblemer bragt ud af verden. Der findes allerede i dag mange flere end
dem, der her er behandlet, og der
vil opstå flere i samme takt, som
de drives frem af nye materialer
og nye byggemetoder.

DISKUSSION
Civilingeniør B. Linde:
Jeg vil bare lige sige et par ord i forbindelse med den nye angivelse af bl an·
dingsforholdene. Den vil foruden at være ny herhjemme også være direkte
vanskelig at forstå, fordi vi her f. eks. ved kalkmørtel som regel bruger
hvidtekalk til at blande med sand. Som følge heraf vil blandingsforholdet
l til4 efter rumfang ikke svare til KIOO/800. Hvis man bruger 100 kg hvidtekalk og 800 kg sand, får man en mørtel, som kun er halvt så fed som den,
der er regnet med efter det ny forslag, hvor der formodentlig er regnet med
sækkekalk. Derfor vil denne sprogbrug ikke kunne anvendes herhjemme,
og det vil nok volde nogle vanskeligheder at finde betegnelser, der også
tager hensyn til anvendelsen af hvidtekalk.
BETON-TEKNIK
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iJ;,o/c'ml'ngenior Saretok:
spørgsmål vil jeg besvare
følgende måde' I dag
hvormeget kalk hydrat man har i en liter kalkgrøcL Eftersom man i
man
denne
betegnelsen regner
stilleren af kalkmørtel til at holde rede på indholdet
kalkhydrat i
kalkgrød, som anvendes. Så er det let at regne om.

Cf. Bon; Jensen:
man som arkitektkonduktør i en årrække
på byggeplacier det ganske givet, at man gang på gang har
ude
problemer både på den ene og den anden måde. Da pudslitteraturen jo til
dato ikke har været synderlig rigelig, har man efterhånden gjort
sine
egne tanker om årsagerne til de forskellige mindre heldige sider ved
og jeg synes, det på dette sted må være meget passende at nævne el par ting,
som jeg har været ude fOL
For at begynde med det, som har været omsiggribende, selvom man nu
er ved at gå fra det, så er det den indvendige puds, altså en ren kalkmørtel,
ikke en hydraulisk mørtel. Del er jo sikkert de fleste bekendt, at indvendig
puds efterhånden er af meget dårlig kvaliteL Idet man får gennembrudt finpudsen, så kommer der raslende noget tørt sand indefhL For 20 år siden,
da jeg selv blev udlært som murer, var det almindelig skik i hvert fald provinsen, og stadig ser man det anført i beskrivelserne, at grovpudsen skal
være hvidtøl', før finpudsen bliver påført, og det er min konklusion, at det
er der, hunden ligger begravet. I dag har pudsteknikken udviklet sig således,
at det er lettere og hurtigere at skynde sig at påføre finpudsen. Man venter
kun, indtil grovpudsen lige er tjenlig, med at påføre finpudsen - ofte af et
pudshold, der går lige bagefter, for at grovpudsen ikke skal nå at blive for
tØL For mig ligger det klart, atfinpudsen trods alt er et væsentlig tættere
lag end grov pudsen, og når man påfører denne tætte hinde oven på grovpudsen, så nedsætter man i meget høj grad lufttilgangen til grovpudsen, der
ligger inde bagved, og ved at beglCense denne lufltilgang, forhindrer man
en reel afbinding af grovpudsen. Så sker der ikke det, der skal ske grovpudsen, den kemiske proces kommer ikke i gang, men i stedet sker der en
reel udtørring i det lange løb af grovpudsen, d. v. s. at man får et løst pulver
af tør kalk og sand, og så har man det, at når man slår et søm gennem
finpudsen og senere tager det ud, ja, så virker det, som når man slår bunden ud af en silo - det tørre sand strømmer ud og samler sig i en stor
dynge på gulvet. Det var meget sjovt her at få at vide, om den teori er
rigtig! For er den rigtig, så betyder det jo, at man enten skal vende tilbage
til at udføre indvendigt pudsarbejde, som man gjorde tidligere ved at lade
grovpudsen hvidtørre, selvom det giver det større slæb at få finpudsen på,
eller også, hvis man vil køre videre på den måde, man nu kører i dag, at
man simpelthen skal gå over til at anvende en hydraulisk grovpuds for at
nå et tilfredsstillende resultat.
I øvrigt er dette med lag i pudsen vel i høj grad et problem. Jeg var for
nogle år siden ude at se på et større nybyggeri, hvor pudsen var begyndt at
falde af. Det så ikke godt ud. Pudsen faldt af i store flager, og mellem muren
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og pudsen var der et lag, hvor der ikke var sket nogen omdannelse, altså
pulverlag. Det
faeadepuds. Den
udført indvendig med
dingsmørtel, men med minimalt cementindhold. Jeg kender ikke indholdet
nøjagtigL tiden
det var der piiført en ædelpuds, og
skete
det
umiddelbart
pudsarbejdet
kommet godt i gang, at der
kraftigt uvejr under
uvejr, som
der kom vandskader i
ejendomme, hvor man
det før. Stærk regn under østenvind er
landet.
dette byggeri m".df·,m'"
og uden på ædelpudsen
pudsen faldt af,
gøre den fuldstændig tæl.
ting, men jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at det er det samme, der har gjort
gældende, at man simpelthen har
det udvendige lag for ta:t, inden
ind\/cndige lag har arbejdet færdigt,
jo
vil
være sket det, at man ikke har haft underbunclen tilstrækkelig opvandet.
således at underbunden har suget for kraftigt fra den først påførte puds og
derigennem udtørret denne, før afbindingen kunne 11nde sted.
Så lige til sidst kunne jeg lide at nævne lidt om revnedannelser. Nu behøver revnedannelser jo ikke være foranlediget af selve pudsen. Jeg kender et
tilfælde, hvor der ligger to huse i nærheden af hinanden. De er opført af det
samme materiale, og de er pudset på samme måde med en form for ædelpuds
udvendigt. På det ene hus er ædelpudsen hvid, på det andet er ,edelpudsen
mørkerød. l det hvide hus sker der aldrig noget. I det røde hus revner østfacaden hvert eneste forår netop i den periode, hvor vi har den stærke tem,
peraturforskel mellem morgen kulde og solskin. Revnedannelsen er tydelig
at se, ikke alene fordi huset er rødt, men også fordi ædelpudsen springer af
kanterne ved revnerne, mens der intet sker med den hvide facade. Jeg tror
at man også bør tænke på, hvad solbestråling o. s. v. udsætter pudsen for af
temperatursvingninger, og der klarer den lyse farve sig jo lil enhver tid
bedre end den mørke, fordi den ikke opsuger så megen varme, når solen
står på.

Saretale
Jeg skal forsøge at besvare spørgsmålene i den orden, de blev fremsat. Det
første gælder hærdningen af kalkmørteL Det er kendl, at kalkmørtelen til
sin hærdning behøver luft og fugt. Hvis man afskærmer et lag porøs kalkmørtel med en tør finpuds, kommer kun overfladepudsen til at hærdne i en
dybde af nogle mm. Derfor er den af arkitekt Bon! Jensen nævnte gamle
pudse meta de den rigtige. I dagens situation med en hurtigere byggetakt må
man betegne ren kalkmørtel som mindre velegnet også til indvendig puds.
Risikoen for at kalkmørtelen ikke hærdner på grund af ugunstige faktorer
er for stor.
Det andet spørgsmål gjaldt tilsætningen af små mængder cement til kalkmørtelen. Dette spørgsmål er blevet meget diskuteret i Sverige. Det er blevet
påvist, at kalkmørtel med små cementtilsætninger kan give lavere styrke
end ren kalkmørtel, når mørtelen ikke kan afgive vand til underlaget eller
til luften. Hvis sugningen er normal, medfører en cementtilsætning altid en
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forbedring. I Sverige anvendes aldrig cementfattigere mørtel end
2: l: 12 (i følge den nye betegnelsesmåde KC 50/50/600). Denne
indeholder 50 vægtprocent cement og giver god styrke under alle
Det tredie spørgsmål gjaldt to ens huse, af hvilke det ene havde
net puds, medens pudsen på det andet var revnefri. Som tænkelige
heder til denne forskel kan nævnes : ForskeJlig sætning i grunden og
ligheder ved pudsens udtørring. Det kan ikke helt udelukkes, at
pigment kan have indvirket.
Endelig vil jeg, hvad angår spørgsmålet om mangel på pudslitteratur,
opmærksom på, at der for ganske nylig er udkommet en bog
litteratur. Den hedder »Puts och putsning« og er forfattet af mig.
udgivet af Statens Niimnd for Byggnadsforskning i Stoekholm.

Ingeniør H. Ciroth-Andersen:
Ingeniør Saretok viste os med det første billede, at den praktiske udførelse
af puds ikke har undergået store ændringer siden de gamle grækere. Der er
her samlet en kreds hovedsagelig af teknikere, som har beskæftiget sig særligt med overfladebehandling, og det er selvfølgelig udmærket, da der stadig
er problemer at lose. Jeg har tidligere været med til at tilrettelægge undervisning på Teknologisk Institut, hvor man prøvede at samle håndværkere
til et pudskursus. Det viste sig, at også der var det folk, som kendte en hel
del til udførelse af puds, som havde sat sig ind i moderne pudsteknik og
som derfor ikke fik så forfærdelig meget ud af dette kursus. Vi savner her
som der en større deltagelse af mestre og håndværkere, så vi kan eliminere
nogle af de mest graverende fejl, hvad praktisk udførelse af puds angår.
Der er nu kommet en vejledning for udvendig puds, og der har i længere tid
eksisteret en vejledning i udførelse af gulvshdlag, men når man kommer
rundt på arbejdspladserne, er der ikke ret mange, der kender nogle af disse
tryksager. Der bruges den teknik, der har været brugt i, jeg ved ikke hvor
mange år. Man har ganske simpelt overført puds på tegl til puds på letbeton og alle andre nye materialer, og derved er der opstået en masse dårligt pudsarbejde. Jeg tror, man skulle gøre noget for at få lært håndværkerne, hvad det drejer sig om. Det går noget bedre, når man på en arbejdsplads anvender en færdig puds, en ædelpuds kan man kalde den. Der er i
reglen sammensætningen af materialet så nogenlunde i orden, og det boder
meget på en dårlig udførelse.
Arkitekt Boni Jensen var inde på den dårlige indvendige puds, der i almindelighed udføres. Jeg kan i den forbindelse nævne, at man her i landet,
når den nye cementfabrik i Karlstrup kommer i gang, antagelig 1958, vil
være i stand til at levere en dansk murværkcement i stil med den svenske
Gullex. Den vil også være udmærket egnet til indvendig puds.

!11:f/Ci'lIc'r Alvar Eriksson:
Jeg vil stille et spørgsmål, som ofte diskuteres på arbejdspladserne i Sverige,
nemlig: Hvor gammel skal grundpudsen være, inden man foretager næste
udkast? Vi har mange arbejder, hvor vi anvender mørtel til opsætning af
fliser. Ofte lægger man det næste lag på samme dag som grundpudsen, men
formanden siger, at det er forkasteligt. Grundpudsen skal være så og så
mange dage gammel. Den skal først opnå hvidtørhed.
Jeg vil desuden spørge, hvad det har for indvirkning på mørtel, at den
indeholder for meget filler. Af ingeniør Saretoks litteratursammenstilling
fremgår det, at mørtel med en given bearbejdelighed kræver mere vand,
hvis man har meget filler med. Hvorledes indvirker dette vand på mørtelens
svind?

Diplomingenior Saretok:
Jeg vil begynde med grundpudsens (det første udkasts) alder. Svaret hliver
på en måde et jaså. Man kan diskutere, om det ved flisearbejder er af betydning at lade grundingen tørre og revne færdigt. Hvor det derimod gælder udvendig puds, tror jeg personligt, at det er bedre at lade grundingen
hærdne. De meget cementrige grundingsmørteler vil nemlig gerne revne.
Derimod bør grundingen ikke hvidtørre, men den skal holdes fugtig hele
tiden. Det andet spørgsmål om fillerindholdet vil jeg besvare således, at
lillerindholdet ikke må forøges ud over det normale. Filleren indgår i sandet, og sandkurven ine!. filler må opfylde kravene til et godt sand. Overskud
af filler er skadeligt ikke mindst set fra et svindsynspunkt.
Jeg er helt enig med ingeniør Groth-Andersen i hans syn på færdigblandet
puds. Foruden at man der vinder, at mørtelen er rigtig sammensat, får man
også en psykologisk virkning. Vi har her en parallel til tilsætningsmidlerne
til beton. Man får ikke blot tilsætningsmidlernes tekniske virkning frem,
men også det, at alle betonens bestanddele bliver nøjagtigere opmålt, når
man er nødt til at være så nøjagtig med »vidundermedieinen«. Spørgsmålet
er blot, om det kan være økonomisk at levere vidunderpudsen i poser

H. Salmark :

Civilingenior H. Diihrkop.'
Det er meget kedeligt, at ingeniør Saretok selv har måttet gøre sine danske
tilhørere opmærksom på, at han lige har udsendt en bog om pudslitteratur.
Ingeniør Saretoks bemærkning herom fremkaldtes af arkitekt Boni Jensens
udtalelse om, at der ikke fandtes ret meget litteratur om puds. Ingeniør
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Saretoks bog har titlen Puts och PutsIIilIg. Ett kritisk t Litteraturstudium og er
udsendt af Statens Niimnd for Byggnadsforskning som dets Handling nr.
29. Bogen er på j 61:Ij-sider, og man skal ikke have bladet ret længe i den,
før man får et indtryk af, at der er udkommet en meget stor litteratur om
emnet. Alene det at gennemlæse bogen med en anmeldelse for øje er et stort
arbejde, som vi burde have nået at gennemføre. Vi bør give ingenior Saretok
en undskyldning for, at det ikke er sket, og takke ingeniør Saretok for
ganske overordentligt dygtige og meget omfattende arbejde, der er nedfældet i hans bog.
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Jeg ville gerne spørge om, hvorvidt Boni Jensen ikke kan sige lidt om det
sand, der har været brugt. Jeg synes, det af hensyn til vor foredragsholder
må klargøres, at man i København og Københavns omegn som regel bruger
skelsand til puds, som er næsten det dårligst tænkelige sand, vi har, mens
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man i provinsen ofte bruger bakkemateriale. Jeg har faktisk gjort
ring, at selv i dag er pudsen bedre i provinsen, og jeg tror, at den væ,se:nilige
årsag er sandet.

figur nr. 2, ville man sikkert konstatere en tilsvarende indflydelse, således
man må konkludere, at et finkornet sand ikke alene giver en
subsidiært kræver meget bindemiddel men også en mørtel med stor svindtendens.

Arkitekt Boni Jensen:
er fuldsta:ndig enig med ingeniør Sal mark at sandet ",l vf,,, I""Ii"
meget stor indflydelse, og det er noget elendigt sand, der bruges i
havn; det kan vi alle være enige om, men jeg tror ikke, det alene
Man kan også med bakkemørtel komme ud for, at den indvendige
når pudsen bliver påført den våde undergrund, ikke tørrer ",,1M,tlin
men kommer løbende ud. At det sker i endnu højere grad, når man
med skelsand, som man jo gør i udslrakt grad her, det er rigtigt.

Civilingeniør P. Nerenst:
På ingeniør Saretaks anden figur så vi, hvorledes styrken aftog, når sandets
maksimale kornstørrelse d max blev mindre, men jeg tror, der er
vigtig egenskab ved mørtelen, der samtidig påvirkes, nemlig tendensen til
svind.
Som bekendt vil et meget jlnkornet sand kræve en større mængde binde·
middel og mere vand for at opnå en bearbejdelig mørtel, og dette medforer
som bekendt en større svindtendens, men herti I kommer indflydelsen fra
dmax .

I en rapport nr. 34 fra RILEM har Dutran fra Belgien redegjort for nogle
forsøg med eementmørteler, og jeg tror, at mange af disse tendenser kan
overføres til bastardmørteler og kalkmørteler. Der opstilles en formel, der
angiver, at svindet af en mørtel _. S - er en funktion af So, hvilket er svindet
for mørtel af rent bindemiddel, altså enten kalk og/eller cement og vand
og bindemiddelmængden samt kornstørrelsen :
So·(l-;-~G)·(C+F-+·V+L)
S
Symbolerne i den sidste parentes angiver henholdsvis mængden af ce·
ment, filler, vand og luft i absolut rumfang d. v. s. rumfang pr. enheds·
rumfang mørtel og omfatter således alle komponenter undtagen gruset.
Det fremgår af formlen, at en forøgelse af mængden af bindemiddel og vand
betyder større svind tendens, d. v. s. man kommer nærmere den rene cementpasta eller kalkpastas svind. I første parentes indgår et led - G. G er mængden afsand, og ~ er en materialkonstant, der ændrer sig med den maksimale
kornstørrelse for sandet, som angivet i formlen:
~ = 0,40 log (dmax+ 1)
Dutron har i rapporten en hel række forsøgsresultater, der underbygger
ovenstående formel, hvorefter både den maksimale kornstørrelse og mængden af bindemiddel har meget stor indflydelse på svindet.
I en artikel i Nordisk Befong nr. 2: 1957, er det ligeledes påvist, at den
maksimale kornstørrelse har stor indflydelse på svindet. Coutinho har påvist, at hvis man har beton med en maksimal kornstørrelse for gruset på
25 mm, måles et svind på 0,4%0' Ændres den maksimale kornstørrelse til
2,5 mm, bliver svindet 2 % gange så stort.
Hvis man laver svindforsøg med de mørteler, som er vist på Saretaks
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f)ID!Clnn'/1fyen.iør Saretok:
Jeg har ikke set det arbejde
Dutran, som ingeniør
men der er udført andre lignende målinger, som tyder på det samme.
større svind ved anvendelsen af uegnet sand er sikkert noget, som
må
rette vor opmærksomhed mod.

Arkitekt p, Hem Olsen:
Jeg tvivler ikke om, at man må kunne lave en puds, hvis egenskaber fuldt
ud svarer til de forventninger, man rettelig må kunne stille til den for det
enkelte byggeri, den skal beskytte og forskønne - men hvad med kontrollen
Jeg tror, at langt de fleste stadig mener, at puds er puds, og bare der bliver
pudset, er alt i orden.
At puds også skal indgå i byggeriet som et meget vigtigt led, vidner de
utallige pudsskader, man kan se ved en tilfældig rundtur i byens omegn, om,
og årsagen til pudsens ringe holdbarhed må søges i de projekterendes manglende interesse i at fremskaffe en god puds til formålet og i tilsynets vanskeligheder med at kontrollere pudsens sammensætning og dens påføreIse.
Jeg ville gerne benytte denne lejlighed til at foreslå, at man indførte normer for puds, som man har gjort det for så mange andre vigtige led i byggeriet. Det er ikke nok a t foreskrive cementmørtel nr. 4 efter G. B. til udvendig
puds og så overlade resten til tilfældighederne. Vi må til bunds i spørgsmålet
og have effektiv kontrol med mørtelen og dens påføreise. SBI har udsendt
en »Vejledning i betonkontrol«, lad os også få en »Vejledning i pudssammensætning og pudskontrol«.
I forbindelse med ompudsning af 200 rækkehuse har jeg henvendt mig til
C. t. O., der har givet mig al mulig støtte ved sammensætningen af pudsen,
men jeg har forstået, at almindelig kontrol falder uden for C. t. O.'s område,
og jeg ville gerne spørge de tilstedeværende: Hvilken kontrol har man i
Sverige, og hvad kan man i Danmark for tiden gøre for at sikre sig, at den
puds, der bliver påført, nu også er den, man har forlangt og betalt for ')

Diplomingeniør Saretok:
Det svar, som jeg kan give angående pudskontrol i Sverige, bliver desværre
meget nedslående: Der findes ingen pudskontrol i Sverige. Der findes to
slags bygmestre i Sverige: Sådanne som har haft held med pudsen, og sådanne som har haft uheld. Den første kategori pudser - som arkitekt Olsen
siger - ifølge reglen »at puds er puds«. Den anden kategori er derimod kommet galt afsted ved en eller anden lejlighed. De skaffer sig litteratur om puds,
anvender undertiden konsulenter og kontrollerer arbejdet. Det plejer derfor
ikke at indtræffe, at de igen får dårlig puds. Hvad jeg har sagt om kontrol
er sagt med sigte på fremtiden. Pudsningen bør løftes op fra sin plads som
en arbejdsoperation af tredie eller fjerde grad. Pudsen s betydning motiverer
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dette. r Sverige arbejdes der for indførelse af obligatorisk pudskontroL i det
mindste ved vigtigere byggerier, og det kunne kun være nyttigt, om
også i Danmark gik samme vej og begyndte med de af arkitekt Olsen anbe·
falede foranstaltninger.

H. Groth-Andersen:
Arkitekt Hem Olsens spørgsmål kom ikke bag på mig, og jeg tror også,
jeg så nogenlunde har svaret Dem på Deres spørgsmål med hensyn til ana·
Iysering af puds. Der findes ikke nogen officiel prøvningsmetode, og i Deres
tilfælde drejer det sig om en temmelig sammensat puds, som De har fået
fremstillet på fabrik, hvis jeg gætter rigtigt. Så vidt jeg husker, består den af
3 tilslagsmaterialer, et groft, et mellemilnt og et fint sand, samt cement, kalk
og et farvetilslag. En så sammensat mørtel vil være noget vanskelig at dele
op og kontrollere bagefter, men for størstedelen kan det lade sig gøre. Man
kan i hvert fald ved en kemisk analyse bestemme cement· og kalkindholdet,
og jeg vil tro, at man også kan bestemme farveindholdet. I Deres tilfælde
var der en klar skillelinie mellem det grove og det øvrige. Det grove vil man
altså også nemt kunne sigte fra. Tilbage er der så stenmelet eller filleren og
det mellemfine. Der kniber det jo nok. Men det vil man også kunne se bort
fra, hvis man kan få en samlet tilslagskurve tillige med en analyse på blan·
dingsforholdet.

Civilingeniør L P. Pedersen:
Ingeniør Saretok nævnte i slutningen af sit foredrag anvendelsen af nye
bindemidler, altså en modernisering af pudsmaterialerne, og på dette område har man i Sverige allerede i nogle år arbejdet med forskellige produkter
bl. a. Kåbetdele, et materiale, som i stedet for cement og kalk indeholder
plastbindemiddel, fint graderet sand nøje afpasset i kornstørrelse og en
filler. Det har de forskellige egenskaber, som man kunne ønske ved den or·
dinære puds, nemlig at det er neutralt, det sætter sig hurtigere, giver en jæv·
nere flade, er behageligere at arbejde med, bar større bindeevne, tørrer hur·
tigere (l-2 døgn), og der er meget mindre vand, der skal fordampes. Det er
en puds, hvor bindemidlet er opløseligt i vand, så den kan altså ikke anvendes til udvendig brug og heller ikke i lokaler, der er fugtige, men til indven·
dig puds er den velegnet, og den danner en udmærket bund til al efterbehandling - både tapetsering, maling osv. Det svenske firma har sidenhen
udarbejdet andre pudstyper, f. eks. Hantele og Spray tele , som er vandbestandige. Det er spartelpuds eller sandspartelfarver med en fortrinlig vedhæftning. De påføres med en bred træspartel eller sprøjtes på med en spe·
ciel sprøjtepistoL Er velegnede til udfyldning af støbehuller og giver en
meget hård bund. Man er endnu ikke kommet til typer, som kan siges med
sikkerhed at være udvendigt bestandige, altså egnede som en fuldstændig
sikker udvendig puds, men der er forsøg i gang på at afprøve sådanne pudstyper. Ved efterbehandling med en tynd lak kan opnås udvendig bestandighed. Denne lak virker på lignende måde som siliconerne, idet den trænger
ind i pudslaget og dog tillader dette at ånde.
BL a. findes der en type, der hedder Klintele 3 Q. som ikke alene skulle be-
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sidde den almindelige puds' egenskaber som beskyttende lag, men også
samtidig skulle danne et dækkende eventuelt farvet
lag og et lag, der
giver et vist mønster, et slags reliefmønster . Det er opnået ved ,at der er tilsat
forskellige fyldstoffer af en noget større kornstørrelse, end man normalt
bruger. Den afprøves for øjeblikket i Stockholm for udvendig bestandighed.
Disse produkter fremstilles også i Danmark. Jeg vil gerne høre, om man
har yderligere erfaringer med disse materialer. Jeg ved, de bruges meget i
Sverige, og i Danmark er anvendt adskillige hundrede tons til indvendig
pudsning bl. a. ved forskellige større byggerier for sociale boligselskaber
m.Il., og der bruges stadig meget både i København og i provinsen.

Diplomingeniør Saretok:
Jeg nævnte i mit foredrag, at betonen undertiden trængte pudsen bort, og
det er der ikke noget forkert i i og for sig. Betonelementerne kan dog ikke
gøres helt glatte. For at fylde sådanne små ujævnheder kom Kåbetiick til
for flere år siden. Det pIOdukt, som først blev sendt på markedet, bestod af
sand, nogle få procent tapetklister (celluloseæster) og vand. Denne Kåbe·
tåck var relativ billig, men meget følsom over for fugt. Nyere præparater
har bedre bestandighed over for vand, men dette har også medført højere
priser. Jeg tror næppe, at disse materialer kan erstatte pudsen.

Civilingeniør O. WuljI
Der er lige en ting, jeg vil nævne med hensyn til pudslitteratur. Der findes jo
fra det norske byggeforskningsinstitut, formodentlig nævnt i ingeniør Saretoks redegørelse, en bog, der hedder »Puss i norsk klima«, og som går meget
grundigt til værks, bar jeg indtrykket af, og som tager hovedparten af de
væsentlige problemer op.
Så vil jeg gerne spørge, om der i Sverige har været gjort forsøg på at undersøge, hvorvidt det materiale, man pudser på, har nogen indflydelse på
pudsudviklingen, ud over, at man med materialer, der f. eks. er af en sådan
karakter, at udtørring kan finde sted igennem dem, velsagtens må udføre et
noget kraftigere og tættere udkast, end man f. eks. behøver på et mindre udluftet materiale.

Diplomingeniør Saretok:
Jeg kan kun sige, at såvidt jeg ved, er der ikke udført sådanne forsøg.

Diplomingeniør Saretok (Afsluttende bemærkninger):
Den store tilslutning til denne tekniske samtale og den efterfølgende diskussion viser, at pudsning er en arbejdsoperation, som man i Danmark på
samme måde som i de øvrige nordiske lande - viser stor interesse. Det er
blevet klart, at med de øgede krav, som i dag stilles til byggeriet i såvel
kvantitativ som kvalitativ henseende, må pudsningsteknikken reformeIes.
De problemer, som man i denne forbindelse stilles overfor, er stort set de
samme i de fire nordiske lande. Derfor er det ikke mere end naturligt, at
disse landes forskningsresourcer koncentreres og samordnes for at løse de
talrige og svære pudsproblemer, som eksisterer og vil komme til at eksiBETON-TEKNIK 1958:1
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stereo Det er i denne forbindelse særdeles vigtigt, at man i pudsspørgsmål i
samtlige lande anvender samme begreber og samme bedømmelsesgrundlag.
Glædeligt nok har den Nordiske Pudskomit6 netop på dette område kunnet
virke samordnende. Således har man udarbejdet fælles prøvningsmetoder
for mure- og pudsemørtel og opnået enighed om nye betegnelsesmåder for
mørtel. Begge disse foranstaltninger sammen med den kontinuerlige udveksling af tanker og informationer i den Nordiske Pudskomit6
sikkert
komme pudseteknikken i de nordiske lande til gode.
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