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Fakta ark vedrørende thaumasitdannelse i puds og fuger i vægge, der er opført 
med porebetonblokke. Observationerne er gjort i forbindelse med 9 opgaver 
udført for forskellige kunder i perioden 2012-2018. 

 
Kilde: 
Teknologisk Institut 
Byggeri & Anlæg 
Gregersensvej 1 
2630 Taastrup 

Skadesbillede: 
• Nedfald af puds/manglende vedhæftning af facadepuds. 
• Revner i facadepuds som følger fuger. 
• Fuger, som udvider sig/ekspanderer, mister styrke (bliver bløde) med nedfald af 

puds til følge. 
• Løse blokke. 
• Indvendige følgeskader fra ekspansion i fuger med sokkelklinker, der rejser sig 

samt revnede vægfliser. 
 

Skaderne observeres typisk på huse uden tagudhæng 

Produkter: 
• Importerede porebetonblokke samt blokke af ukendt oprindelse, både 100 mm 

blokke og 400 mm helvægsblokke. Husene er er opført i perioden 2009-2015. 
• Kalkholdig grundpuds, cement med kalkfiller. 
• Slutpuds på silikone- eller cementbasis. 
• Fuger med kalkfilercement af ukendt oprindelse. 

 
 

Dokumentation:  
• Visuel besigtigelse, Troxlermåling af overflader samt mikrostrukturanalyser, SEM-

analyser og fugtanalyser af kerner/materialer udtaget fra skadede konstruktioner  
 
 
Beskrivelse af skadesmekanisme: 

• Thaumasitangreb er en uønsket kemisk proces i cementbaserede materialer, hvor 
cementpastaen omdannes til sulfatet thaumasit (CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O). 
Denne omdannelse kan forekomme i et fugtigt miljø, hvor der er høje 
koncentrationer af svovl og karbonat tilstede samt generelt 
gennemsnitstemperaturer < 15 gr. C.  

• Karbonatet er kommet fra den kalkfiller, der kan være anvendt i både fugelim og 
puds. 

• Kilden til svovl er ofte anhydrit, der har været brugt til fremstillingen af 
porebetonblokkene.  


	Fakta ark vedrørende thaumasitdannelse i puds og fuger i vægge, der er opført med porebetonblokke. Observationerne er gjort i forbindelse med 9 opgaver udført for forskellige kunder i perioden 2012-2018.
	Skadesbillede:
	Produkter:
	 Importerede porebetonblokke samt blokke af ukendt oprindelse, både 100 mm blokke og 400 mm helvægsblokke. Husene er er opført i perioden 2009-2015.
	 Kalkholdig grundpuds, cement med kalkfiller.
	 Slutpuds på silikone- eller cementbasis.
	 Fuger med kalkfilercement af ukendt oprindelse.


