
PUSSE
Pussmørtel KC 35/65
Finja KC 35/65 er en tørrmørtel som blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel til bruk for muring 
og pussing av blant annet tegl, lettklinker (Leca) også som ”grovgrunning” og slemming.

Arbeidsbeskrivelse
Finja KC 35/65 blandes maskinelt ca 10 min. med en mørtelvisp og drill eller tvangsblander med 
ca 3,5–4,5 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir 16 ltr. ferdig mørtel. 
BRUKSOMRÅDE 
Underlaget skal være rent og fritt for løse partikler, fett og støv. 
Muring 
Kontroller hva slags ”sug” det er på teglsteinen, ikke arbeid med for bløt mørtel. 
Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde skal kasseres. 
Pussing 
Underlaget skal forvannes og grunnes med Finja Grunningsmørtel. Finja KC 35/65 påføres for 
hånd, ved å kaste pussen med murskje til 10–15 mm tykkelse. Pussen bearbeides til ønsket 
overflatestrukur eller påføres en sluttpuss. Husk å ettervanne pussjiktet to ganger per dag i tre 
dager, dette for å øke holdfastheten 
Generelt 
Samme vannmengde og blandingstid skal alltid overholdes. Beskytt alltid de ferdige overflatene mot 
regn og sol, etterstrev en jevn temperatur over 15˚ C når herdetiden pågår.

Tekniske data
Bindemiddel Kalk og sement

Ballast, natursand 0–3 mm

Brukstid 20 °C Ca. 2 timer

Frostbestandig God

Anb. pusstykkelse 10–12 mm

Forpakning
Produktet leveres som standard 25 kg sekk.

Lagring

www.finja.no - 2017-05-31 Pussmørtel KC 35/65 - side 1 (2)
 



Lagring
25 kg plastsekk brukes innen 24 måneder fra produksjonsdato angitt på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i
uåpnet forpakning. Kan lagres utendørs i inntil fire måneder uten overdekning. Storsekk som lagres tørt og
overdekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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