
 
Kære medlem af Nordisk Forum for Bygningskalk 
 
Vi indkalder hermed til          

                DANSK MØDE OM 
FUGT I KÆLDRE I ÆLDRE BYGNINGER 

Fredag, den 23. maj 2008 kl. 13-17 
i RAADVAD 

 
Indvendig afskalning og smuldring af kældermure er et stort problem i mange ældre huse. 
Problemerne skyldes fugt fra jorden, og de forværres, når væggene bliver plastmalet. 
 
Der findes mange forskellige løsninger på disse problemer med indgreb udefra, bl.a. indfræsning af en 
vandret fugtspærrer, nedgravning af ’drænplader’ m.fl. 
 
På dette møde vil vi på basis af viden om fugtens bevægelser i murene gennemgå løsninger, som kan 
udføres indefra. Disse bygger på en række nyere erfaringer fra andre lande, der er relativt lidt kendte 
herhjemme. Da de derudover bygger på anvendelsen af kalkbaserede materialer, mener vi, at de er 
nyttige at kende for folk og firmaer, der i øvrigt arbejder med kalkmaterialer på bygninger, ude og inde. 
 
Derudover øger kendskabet til disse metoder og produkter vores viden om bygningskalk. 
 
P R O G R A M 
 
13.00 Velkomst og introduktion Søren Vadstrup, Formand 
  Nordisk Forum for Bygningskalk 
13.05 Fugten og dens virkninger i ældre kældre Anders Nielsen, DTU 
 Eksempel på en konkret løsning 
13.30 Spørgsmål og diskussion 
13.40 Murermesterens erfaringer med fugt i kældre og  Thomas Watson 
                hvad man gør ved det, Watson Facaderenovering 
14.05 Spørgsmål og diskussion 
14.15 Praktiske erfaringer med fugt i kældre Poul Klenz Larsen,  
14.40 Spørgsmål Nationalmuseet 
14.50 Kaffepause 
15.15 Erfaringer med vandret fugtspærring ved  
                skæremetode og ilægning af membran. Holger Schultz 
 Byggeskadefondens projekt ”Fugt Forbi” Cortex Fugtspærre 
15.40  Spørgsmål og diskussion 
15.50 Erfaringer med saneringspuds Lars Anderskov,  
16.15 Spørgsmål og diskussion KEIM Danmark 
16.25 Hemcrete ® - fugtbuffer og varmeisolering  
16.50 Diskussion og opsamling Søren Vadstrup 
17.15 Slut eller picnic for dem der har lyst  
 
Pris for deltagelse i mødet: 500 kr. 
Tilmelding til arkitekt m. a. a. Anne Lindegaard på nedenstående adresse, senest den 13. maj.  
Begrænset deltagerantal. 
 
Efter mødet er der picnic med lækre picnickurve og lidt vin i Dyrehaven for dem, der har lyst. 
Pris 175,- kr. Tilmelding senest den 13. maj. HUSK at opgive EAN nummer hvis I har et og om du 
ønsker at deltage i picnicen efter mødet.  
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