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Skimmel
Årsager til skimmelvækst

Skimmelsvamp er en af de hyppigste indendørs sundhedsrisici.  Skimmelvækst i bygningen kan have forskellige årsa-
ger. Høj luftfugtighed eller for lave overfladetemperaturer samt fugt i væg eller undergrunden kan også være årsagen
til skimmelvækst. Med en øget temperaturforskel mellem rumluft og vægoverflade øges risikoen for skimmelvækst.
Særligt udsat er vægoverflader med kuldebroer, da de har de laveste temperaturer.

For at forhindre dannelse af skimmelsvamp skal følgende minimumskrav være til stede på et hvilket som helst punkt:

° Overfladetemperatur skal være mindst 12,6° C
° Den relative luftfugtighed ved overfladen må ikke overstige 70 %

Nærbillede af skimmelsvampsporer Skimmelsvamp under mikroskop
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Erkend problemet, evaluer og saner
Som tommelfingerregel må man selv afrense skimmel på overflader uden strukturelle mangler, når området er under
0,25 m² i beboelsesrum og under 2 m² i ubenyttede rum med Remmers Skimmel-Stop. Forsigtighedsprincippet gælder
altid, da potentielt skadelige eksponeringer af skimmelsvamp skal elimineres. Vi anbefaler generelt at man altid benyt-
ter sig af faglig ekspertise og rådgivning. 

Til skimmelsvamp belastede lokaler (væg og loftområder), hvor konstruktionen ikke er gennemfugtet, kan man anvende
Remmers Color SA Plus, som virker mod skimmelsvamp og mikroorganismer ved hjælp af sølvpartikler.

Situationer, hvor konstruktion er gennemfugtet, eller ikke overholder minimumskravet til overfladetemperatur og luftfugtig-
hed, kan afhjælpes på forskellige måder, f.eks. med Remmers produktsystemer til fugtbeskyttelse og isolering på én gang.

Alle Remmers systemer, Skimmel-Sanerpuds, økologiske Power Protect [eco] saner plader, Indeklimaplader SLP CS samt det
højest isolerende produkt iQ-Therm er kapillæraktive, vanddampgennemtrængelige, termisk isolerende og er i stand til at
absorbere akkumulerende kondensat og afgive kondensat igen til rumluften via fordampning over en stor overflade.
Overfladen forbliver permanent tør, selv med problematiske vægkonstruktioner og fratager skimmelsvampen dens livs-
grundlag.

Kontakt altid professionelle virksomheder ved større skimmelangreb.
Brug personlige værnemidler og sikkerhedsforanstaltninger ved fjer-
nelse af et lille skimmelangreb under 20 x 20 cm i beboede rum og
under 2 m² i ubenyttede rum.
° Rør ikke ved skimmelsvampen med dine bare hænder men anvend 

engangsbeskyttelseshandsker
° Indånd om muligt ikke skimmelsvampsporer – anvend åndedræts-

værn og bortskaf dette efter brug
° Brug beskyttelsesbriller
° Vask tøjet grundigt efter håndtering af skimmelsvamp
° Alle ubrugelige, inficerede materialer pakkes i luft- og støvtætte

plastsække og bortskaffes



Skimmelsanering, fugtbeskyttelse
og isolering
Skimmelsanerings systemer til alle situationer

Skadeomfang Kategori 1
Normaltilstand til 
begrænset skimmelvækst 

Kategori 2
Begrænset til mellem 
skimmelvækst 

Kategori 3
Mellem til svært 
skimmelvækst 

Remmers 
anbefaling

Fordel og mål Begrænset vækst på overflade < 0,25
m²  i beboede rum eller 2 m² i ube-
boede rum

Vækst på overflade <  0,25 m²  i be-
boede rum eller 2 m² i ubeboede rum.
Dybere liggende lag kun begrænset på-
virket

Store overflader med vækst > 0,25 m² i
beboede rum eller 2 m² i ubeboede
rum, dybere liggende lag er også påvir-
ket

Sporefri
Klorfrit 
forstøvningskoncentrat

Reducerer svampespo-
rebelastning på væg og
i kontaminerede lokaler

° °

Sanering anbefales 
gennem fagmand/firma

Sporebinder
Opløsnings- og 
blødgøringsfri specialprimer

Binder svampesporer
° °

Sanering anbefales 
gennem fagmand/firma

Skimmel-Stop
Aktivt specialrengøringsmiddel 

Fjerner biologiske 
belægninger ° °

Sanering anbefales 
gennem fagmand/firma

Bemærk: Skimmelangreb og kun overfladiske angreb må fjernes af de berørte på overfladestørrelse <0,25 m² i beboede rum eller 2 m² i ubeboede rum, ved
større eller dybere liggende problemer skal fagmand kontaktes.
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Problemets 
omfang

Konstant høj 
luftfugtighed

Kondensvand på 
overfladen

Gennemfugtede 
bygningsdele 

Remmers anbefaling Fordel og formål Lf > 70 < 95 %
° Øget fugtudvikling
° Forkert eller utilstrækkelig

udluftning
° Underdimensionerede 

udluftningsmuligheder

Lf ≥ 95 %
° Utilstrækkelig isolering 
° Kuldebroer

° Opstigende fugt
° Utilstrækkelig beskyttelse
mod slagregn
° Revner i murværket

Color SA Plus:
Indvendig maling med
Mikrosølv, der giver god be-
skyttelse mod skimmelsvamp,
når der ikke forefindes kon-
struktionsmangler

Hvid maling – 
naturlig antiseptisk

° Egnet ° Egnet som en midlertidig
løsning, men overvej fremti-
dige foranstaltninger

Uegnet som enestående
løsning

SP Top SL / Skimmel-Saner
puds
Anvendes på ujævne overfla-
der. Saner pudsen er er
vanddampgennemtrængelig,
har gode kapillare egenska-
ber og fremskynder udtør-
ring af fugtige overflader

Mineralsk puds som er
velegnet til lagtykkelse
fra 20 – 50 mm, spe-
cielt på ujævne over-
flader

° Egnet

Er i tillæg hertil også 
isolerende

° Egnet Uegnet som enestående
løsning

SLP CS
Indeklimapladerne består af
kalciumsilikat i tykkelse fra
25 til 50 mm. De er ekstremt
fugtsugende

Indeklimaplader
- hurtig fugtfordeling
- højt vandabsorbe-
rende
- ikke brændbar

° Egnet

Er i tillæg hertil også 
isolerende

° Egnet Uegnet som enestående
løsning

Power Protect [eco]
Skimmelsaneringspladerne
består af isolerende, mine-
ralsk perlite og miljøvenlig
cellulose og opfylder høje
økologiske standarder.
Power Protect [eco] er aner-
kendt med Den Blå Engel og
eco-label

Skimmelsaneringsplad
er Power Protect [eco]
er en fornuftig økolo-
gisk købsbeslutning

° Egnet

Er i tillæg isolerende og
højner indeklimae

° Egnet Uegnet som enestående
løsning

Remmers bygningstætning-
og facadebeskyttelses 
systemer

Individuelle, skrædder-
syede systemer til bæ-
redygtig beskyttelse
mod fugt og en lang-
sigtet og flot løsning
for bygningen

° Meningsfyldt i enkelte 
tilfælde  eller som 
understøttende løsning

° Meningsfyldt i enkelte 
tilfælde  eller som 
understøttende løsning

° Egnet

ID 0817 - 12852 - 001
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Skimmelsvampe indendørs

Mikroorganismer som svampe og bakterier findes overalt og er en vigtig og naturlig del af vore omgivelser.
Men optræder de som skimmelsvamp på vægoverflader, fører de straks til ærgrelser og problemer. Ved sanering af
fugt– og skimmelsvamp skader anvendes ofte malinger tilsat biocider. De kan afhjælpe problemet kortfristet, men giver
ikke nogen tilfredsstillende langvarig løsning på problemet. Effekten i malinger tilsat biocider og fungicider er af meget
kort varighed og deres skadelige bivirkninger er ubestridte.

Sølv mod mikroorganismer

Allerede for 5000 år siden benyttede kineserne akupunkturnåle lavet af sølv. Egypterne og kyndige folk i Middelalderen
som Bingen og Paracelsus anvendte den bakteriedræbende effekt af ædle metaller, som er videnskabeligt bevist i det
20 århundrede. I dag er sølv en fast bestanddel af den moderne medicin som f.eks. operationsredskaber og sårforbin-
dinger. Mikrosølv teknologien gør det muligt at opnå en bred effekt mod forskellige mikrober – fra skimmelsvampe til
antibiotikaresistente hospitalskim – i en tilsyneladende helt almindelig vægmaling. Hvis sporer eller kim kommer i 
kontakt med Remmers Color SA Plus, virker sølvpartiklerne gennem kontakt. Livsvigtige metaboliske processer blokeres,
så deres celler dør på den malede overflade. Der forekommer ingen indeklima – belastning; sølvet er absolut uskadeligt
for mennesker; det er kemisk fastgjort til belægningen og beholder vedvarende sin brede antimikrobielle effekt, mens
almindelige biocidholdige produkter opbruges relativt hurtigt.

Color SA plus 
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Egenskaber:
Color SA Plus er ikke kun en fremtidssikker problemløser til overflader, der er ramt af
skimmelsvamp. Malingen er også ideel for områder, hvor man ønsker et sundt og rumhy-
giejnisk indeklima. Derudover er Color SA Plus diffusionsåben, opløsningsmiddelfri, fri for
blødgører, ikke brændbar, slidstærk, har en smudsafvisende effekt, utrolig høj dækevne
og nem at forarbejde.

De væsentlige kendetegn ved Color SA Plus er udover den antimikrobielle virkning, 
at produktet er rumhygiejnisk neutralt.

Fordele:

°  Skimmelsvamp resistent gennem Mikrosølv teknologi
° Anti-kondenseffekt gennem Micro Bubbles
° Forbedrer rumhygiejnen
° Diffusionsåben
° Slidstærk og smudsafvisende effekt (vaskeklasse 2)
° Dækevne klasse 2
° Fri for opløsningsmidler og blødgører
° Miljøvenlig og sundhedsskånende
° Fri for dug-aktive stoffer

Naturlig antiseptisk og bakteriedræbende som første foranstaltning
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SP Top SL 
Egenskaber og anvendelse:

SP Top SL kan påføres i en arbejdsgang i lagtykkelse fra 20 til 50 mm. Den hærdede puds er vanddampdiffusionsåben, har
en god kapillær ledningsevne og fremskynder udtørring af fugtige overflader. Med den lave varmeledningsevne har det lige-
ledes isolerende egenskaber. De isolerende egenskaber bevirker, at temperatur på den indvendige vægflade stiger samt den
relative fugtighed falder, og derved forhindres sporespiring. Med kombinationen af kapillær ledningsevne og fugtlagring er
SP Top SL i stand til at sætte  kondenserings processen i gang med at bortskaffe fugt og fjerne livsbetingelser for mikroor-
ganismer, selv ved ugunstige eksterne eller interne forhold.

SP Top SL giver en langvarig beskyttelse mod nye svampeangreb med alle nævnte egenskaber. Den lave rumvægt og
nemme forarbejdning gør, at SP Top SL også kan anvendes på underlag med ringe vedhæftningsegenskaber, f.eks. histo-
riske bygninger. Den kan anvendes på alle mineralske pudsegnede underlag, der skal istandsættes efter skimmelsvamp
eller som skal beskyttes mod kondensprocesser og til energirigtig sanering.

Fordele:
° Samlet porevolumen ca. 80 % 
° Isolerende, Lambda = 0,125 W(mK)
° Vandoptagelse af 1,3 l/m2 ved 80 % relativ luftfugtighed ved en lagtykkelse på 2 mm en lagtykkelse 2 cm
° Optimal vandafgivelse under udluftningsinterval
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2. Udkastmørtel
Efter forbehandling følger en fuld-
fladet påføring af udkastmørtel

3. Pudselag 
Påføring af kapillaraktiv, klimaregu-
lerende Skimmel-Sanerpuds

1. Forbehandling 
Ved mindre overflader (<0,5 m²) er
det tilstrækkeligt at dræbe skim-
melsvampen med Skimmel-Stop.
Ved større overflader (>0,5 m²) skal
kontaminerede materialer som ta-
peter og puds fjernes efter behand-
ling med Sporebinder.

4. OPKRADSNING: 
Den pudsede overflade gøres åben
ved opkradsning.

5. Spartling
Glatning af den afrettede overflade
med kapillaraktiv og difussions-
åben SL Fill Q2, alternativ SL Fill Q3

6. Maling 
Afslutningsvis males med kapillar-
aktiv og difussionsåben, alkalisk
Color SL.

Genial kombination af kapillare lednings- 
og vandlagringsegenskaber
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SLP CS
Den hurtige metode til at blive fri for skimmelsvamp

Fordele:
° Høj vandoptagelse
° Hurtig fugtfordeling
° Forbedring af indeklima
° Isolerende: Lambda = 0,063 W/mK)
° Naturlige alkaliske og ikke-sundheddskadelige 

materialer
° Allergivenlig
° Simpel og hurtig montage

Indeklimaplader (Skimmel-Saner pla der) fra Remmers består af fiberarmeret kalciumsilikat. De er diffusionsåbne, isole-
rende og ekstremt sugende. Kondensat optages i pladen og afgives via den store overflade ved fordampning til rumluf-
ten, forudsat ventilation eller udluftning. Overfladen forbliver vedvarende tørre og fjerner grobund for skimmelsvamp.
Den høje pH-værdi på ca. 10,5 (alkalisk) besværliggør i tillæg betingelser for skimmelsvamp.

Indeklimaplader egner sig som en vedvarende løsning mod fugt og kondensbelastning på indvendig side  af  ydervægge og
dermed  for bundne gener som lugt, ødelagt puds, ødelagte tapeter og maling, skimmelsvamp og de hyppigt forekomne
sundhedsproblemer forbundet hermed.

Er der ud over kondensdannelse på væggen andre årsager til fugten på væggen skal disse først fastslås og udbedres. Dette
kan skyldes konstruktionsfejl og – mangler som opstigende fugt eller indtrangen af vand pga. slagregn gennem facaden.
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2. Påføring af klæber:
Efter rengøringen følger påføring af Klæbemørtel
SLP på den forvandede væg, med tandspartel 

3. Opsætning  af Skimmel-Sanerplader
Ved opsætning af pladerne, trykkes disse godt ind i
den fuldspartlede overflade. Undgå huller bag 
pladen. Umiddelbart efter fjernes overskydende
pladeklæber.

4. Spartling/udjævning
Udjævning af overfladen med SL Fill Q2/Q3

5. Maling
Afsluttende maling med difussionsåben, kapillarak-
tiv alkalisk maling, f.eks. Color SL

1. Forbehandling:  
Ved mindre overflader (< 0,5 m²) er det nok, at 
påføre Remmers Skimmel-Stop. Ved større flader 
(> 0,5 m²) fjernes tapet og puds. Anvend først
Sporebinder, som forhindrer spredning af 
svampesporer

Naturlig allergivenlig
Ekstrem let og sugende
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Power Protect [eco]
Beskyttelse mod skimmelsvamp efter højeste økologiske standarder

Mange systemer mod skimmelsvamp lover at bekæmpe årsagerne til skimmel. Men ofte skal man gå på kompromis
med sundhedssikkerhed, miljøkompatibilitet og bæredygtighed. Derfor udviklede Remmers Power Protect [eco] 
systemet. [eco] står for højeste bæredygtighed og en positiv økologisk balance.

Remmers Power Protect paneler er fremstillet af en innovativ blanding af termisk isolerende perlite og miljøvenlig 
(genanvendt) cellulose.

Remmers Power Protect system frigiver ikke skadelige eller allergiske stoffer. Panelerne har en ekstrem lav emission,
forhindrer dannelsen af kondensat på vægoverfladen og sikrer en effektiv fugtregulering i huset. Derudover er de
nemme og sikre at forarbejde. For et naturligt og godt indeklima og en højere livskvalitet i dit hjem.

For en sund livsstil i alle henseender
især indendørs - spiller økologiske produkter en vigtig
rolle. Remmers [eco] produkter er ECO testet. Det er såle-
des dokumenteret, at bl.a. malingerne blandt har særligt
lave emissioner og er harmløse for mennesker og miljø.

ID 0817 - 12852 - 001
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Power Protect er garanteret skimmelresistent, dvs. det udviser intet væsentligt forrin-
gelse af materiale og struktur, ingen opløsning af bindemidler efter test med varig typisk
skimmelsporekombination. Testrapporten fra Dr. C. Messal fra MICOR laboratoriet findes
på www.remmers.com.

Power Protect [eco] er anerkendt med miljømærket ”DEN BLÅ ENGEL”, som identificerer
produkter, som opfylder høje standarder for miljø-, sundheds-, og præstationsegenska-
ber og som er en pålidelig vejledning for økologisk fornuftige købsbeslutninger. 

° Miljøvenligt og bæredygtigt produkt
° Tildelt den blå engel og [eco] -mærket
° Bedre varmeisolering [λ = 0,05 W / (m • K)] i forhold til

kalciumsilikatplader [λ = 0,069 W / (m • K)]
° Letvægts, men dog meget stabilt produkt
° Nem håndtering og forarbejdning
° Små pakkestørrelser (også egnet til små projekter)
° Alle systemprodukter fra en enkelt producent 
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Vi tilbringer mere og mere tid indenfor vores fire vægge. Hvor vi bor, trækker vi os tilbage, nyder livet og føler os godt
tilpas. Ved renovering af boligen fokuserer mange på en energieffektiv konstruktion, ikke mindst på grund af de sti-
gende krav til isolering. Udviklingen i retning af stadig tættere bygninger medfører imidlertid også negative bivirknin-
ger, f.eks. et lavere luftskifte. Det forårsager ofte en højere indeklimabelastning på grund af lugte fra fordampning af
byggematerialer og dannelse af skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt, at vi tænker over, hvilke materialer vi renoverer
med, for selv de mindste mængder af forurenende stoffer, der frigives i indeklimaet, kan have en negativ indvirkning
på sundheden.

En klog beslutning
Lev bæredygtigt
Økologisk renovering betyder bedre bolig- og livskvalitet

Remmers Power Protect system frigiver ikke skadelige eller
allergiske stoffer. Panelerne har en ekstrem lav emission,
forhindrer dannelsen af kondensat på vægoverfladen og
sikrer en effektiv fugtregulering i huset. Derudover er de
nemme og sikre at forarbejde. For et naturligt og godt in-
deklima og en højere livskvalitet i dit hjem.
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5. Spartellag PP Fill
Spartel- og armeringsmørtel PP Fill
påføres på pladens forside med
tandspartel..

6. Armering med Tex 4/100
Armeringsnet Tex 4/100 indar-
bejdes i spartlen med glittebræt i
lodrette, rynkefrie baner. De en-
kelte baner skal overlappe mindst
10 cm.

7. Udjævning af PP Fill
For en fin og lukket, maleklar over-
flade udjævnes spartlen med glitte-
bræt og om nødvendigt glittes igen
efter tørring.

8. Maling med ønsket farve
Remmers Color SL, Remmers
iQPaint, Remmers Color CL
Historic er perfekt egnet for alle
diffusionsåbne isoleringssystemer
– naturligvis også til Power
Protect [eco] system.

1. Forberedelse:
Alle miniralske underlag – 
undtagen gips – er velegnet til
Power Protect. Underlaget skal
være tørt og støvfrit og fri for ved-
hæftningshæmmende bestanddele.

2. Udjævning / spartling med 
PP Fix (option)
Klæbemørtel PP Fix kan anvendes
til udjævning / nivellering af vægo-
verfladen op til ca. 8 mm.

3. Klæbelag med PP Fix
PP Fix påføres pladens bagside
med tandspartel..

4. Power Protect [eco] anbringes
Pladen forsynet med PP Fix place-
res på væg og trykkes grundigt ned.
Opsættes i forbandt og undgå
krydsfuger.
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