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Forberedelser

Underlag
Underlaget som Finja Iso-Vent skal monteres på, må 
være jevnt. Eventuelt særskilte tiltak for underlaget 
fremgår av et byggeplassdokument.

Når du monterer Finja Iso-Vent på tre-, metall- og 
stålramme, skal denne være kledt med et lag  
uorganisk plate, montert og forseglet i henhold til 
plateleverandørens anvisninger.

Luftspalte
Før montering av pussplater, festes det avstands- 
remser av 20 mm hard mineralullbord på alle 
stående stendere på maks. c/c 600 mm. Det festes 
ekstra avstandsremser rundt vinduer, dører og øvre 
og nedre del av fasaden, iht. figur B.

Spalten under pussplaten utføres med detaljer slik 
at evnt. regnvann som lekker inn ledes ut i friluft 
igjen.

Pussplate
Finja Iso-Vent tilbyr harde mineralullsplater med 
tykkelse 30 mm som pussbærere. Pussplater skal  
lagres, håndteres og kappes i henhold til  
produsentens instruksjoner. Skadede plater må  
ikke monteres.

Ved tilskjæring av pussplater må det benyttes en 
rettholt. Biter kan ikke erstatte hele plater.

Pussplatene skal legges i forband, iht. figurbilag. 
Dette gjelder selv når det monteres på utvendige 
hjørner. Kantene på platene skal trykkes fast  
sammen.

Festeanordning
Fest Finja Iso-Vent pussplate med Iso-Plus Tre og 
egnet skrue ved underlag av tre-, metall- og  
stålramme, se figurbilag. Byggeplassdokumentet 
inneholder informasjon om hvilken type feste som 
skal benyttes. 

Innfestingstetthet fremgår også av dette dokumentet. 
Legg merke til at innfestingstettheten vanligvis  
varierer over hele veggflaten, avhengig av avstanden 
til det utgående hjørnet. Plasseringsmønstre for 
forskjellige innfestingstettheter som forekommer 
fremgår av figurbilaget.

Merk av plasseringen for ekspansjonsfuger. Dette for 
at den kompletterende innfestingen som gjelder ved 
ekspansjonsfuger blir utført på riktig måte.  
Se figurbilag.

Ved montering i tre-, metall-og stålstendere skrus 
skruen så langt inn at brikken presses inn i pussplaten 
og den ligger på, eller noe innenfor, ytterkanten av 
pussplaten. Minste forankringslengde i tre bør være  
30 mm for skrue.

Pass på at festet er godt forankret. Et feste som ikke 
”drar” er uvirksomt og skal umiddelbart byttes med 
et nytt.

Figurbilag
Figurbilagene finner du på sidene 6–14. Der  
illustrerer vi de ulike momentene for hvordan 
du jobber med Iso-Vent på riktig måte
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Armeringsnett
Armeringsnett må ikke festes til konstruksjons- 
elementer som hører til underlaget, slik som vindus-
karmer, takoverhengsinnkledning og lignende.

Monter armeringsnett, varmgalvanisert stålnett  
# 19 mm, plant med mineralullplatene, iht. figur-
bilaget. Skjøt ved overlapping på minst 60 mm, selv 
i øvre smyghjørne, vinduer og dører. Nettet strekkes 
og forankres til de festenes brikker med et stykke 
nettfeste C30 per brikke. 

Fest armeringsnettet mot mineralullplatene med  
ca. 10 stk. festebeslag FB60 per kvadratmeter.  
Festebeslagene flater ut armeringsnettet og sørger 
for at det er så nært sentrum som mulig i det første 
brukssjiktet.

Du finner informasjon om kompletteringer og for-
sterkninger ved vinduer, hjørner, gjennomføringer, 
osv. etter at overflaten er blitt dekket med nett,  
se figurbilag.

Puss 
Mørtel bør blandes i planblander i 10 min. med ca. 5 
til 6 liter vann pr. 25 kg tørr mørtel. 

Blandetiden bør ikke være lenger enn nødvendig for 
å oppnå en homogen og smidig mørtel.  
Overdreven blandingstid bør unngås.  
Små mengder mørtel blandes for hånd.

Vannmengden justeres slik at mørtelen får ønsket 
konsistens og smidighet. 

Mørtel må brukes innen tre til fire timer etter 
blanding. I varmt vær er tiden kortere. Ikke tilsett 
vann for å redusere stivheten etter blanding. Stivnet 
mørtel må kasseres. 

Dersom mørtel fremstilles vinterstid, skal ikke 
temperaturen på mørtelen overstige 40 °C. Vannet 
må ikke være varmere enn +80 °C når det tilsettes i 
blanderen. 

Pussing skal ikke utføres ved lavere temperatur enn 
+5 °C. Pussing bør ikke utføres hvis det er fare for 
frost innen tre dager etter at arbeidet er avsluttet, 
med mindre det iverksettes hensiktsmessige tiltak for 
å beskytte pussen. Det skal ikke benyttes frostvæske 
i mørtelen. Vær særlig oppmerksom på utstråling om 
natten, ettersom pussen kan nå en temperatur som er 
betydelig lavere enn lufttemperaturen. 

Iso-Plus Grundbruk B påføres for hånd eller  
maskinelt med en sprøyte til ca. 10 mm tykkelse (ca. 
20 kg/m2). For tynn puss gir for lav styrke og tykk 
puss belaster festene unødvendig mye. Behandling av 
overflaten bør gjøres med rettholt eller lignende for 
at overflaten skal bli så grov og åpen som mulig for 
de neste pusslagene. Ettervann mørtelen ved behov 
for å hindre rask uttørking og sikre tilstrekkelig 
herding. Iso-Plus Stockbruk C påføres vanligvis etter 
ca. 2–3 dager til ca. 9 mm tykkelse (ca. 18 kg/m2). 
Dette gir en total pusstykkelse på ca. 18 mm etter 
anbefalt bearbeiding av pussmørtelen, profilert, evnt. 
revet med spiker. Vær spesielt nøye med at pussen får 
jevn tykkelse. 

Vinkler mellom pussede flater skal pusses skarpe. For 
avrundinger mot vinduer, dører osv., se figurbilag.

Fuktherding av pussen skal startes så snart som  
mulig. Pussen skal ved behov vannes med tåke-
munnstykke i minst tre dager. Denne fuktherdingen 
er meget viktig for at pussen skal få full holdfasthet 
og så lite krymping som mulig. Pussen kan få stor og 
ukontrollert sprekkdannelse dersom fuktherdingen 
ikke gjøres riktig. I varmt vær og direkte sollys bør 
pussoverflaten beskyttes med stillas eller lignende. 

Vannstrømmer fra for eksempel tak og stillas skal 
avledes fra fasaden. Det er passende å ha regntak  
og værtilpasset stillastildekking under hele  
fasadearbeidet.

Finja Iso-Vent pussystem skal ikke påføres i eller 
under bakkenivå, der vi anbefaler en sokkel på min. 
200 mm med Finja Iso-Fin pussystem eller annet 
egnet materiale 
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Bevegelsesfuge 
Fasaden deles inn i felt som er skilt fra hverandre 
med ekspansjonsfuger. Feltstørrelse kan, som en 
retningslinje, være maksimalt ca. 15 meter, både ho-
risontalt og vertikalt. Ved utvendige hjørner skal den 
vertikale fugen plasseres så nært hjørnet som mulig. 
Ved inngående hjørner plasseres fugen ca. 50 mm fra 
hjørnet for å legge til rette for et rett snitt som går 
gjennom armeringsnettet. Vertikale fuger kan med 
fordel skjules bak takrennenedløp. 

Når fugenes plassering skal bestemmes, bør det 
tas hensyn til eksisterende sprekksoner i fasaden, 
dersom en kan frykte at det også i fremtiden vil være 
bevegelser i disse områdene. Skjøter bør om mulig 
legges til områder av fasaden med tynne tverrsnitt, 
som f.eks. på dører, vinduer eller store gjennomslag, 
ettersom vridningskreftene vil være størst i disse 
områdene. 

Fuge med elastisk fugemasse  
Fugene skjæres opp med kappskive når pussen har 
oppnådd tilstrekkelig styrke (vanligvis etter ca. 2 
dager). Puss og armeringsnett skal skjæres av inn 
pussplaten, se figurbilag. Alternativt kan en benytte 
Finja Ekspansjonsfuge 20 mm.

Type fugemasse fremgår av byggeplassdokumentet. 
Fugearbeid skal utføres i samsvar med  
fugeleverandørens instruksjoner. 

Utvendig puss eller behandling med maling  
Ytpuss og maling skal utføres i henhold til  
instruksjonene som gjelder for den aktuelle  
behandlings-typen i hvert enkelt tilfelle.  
Kontakt Finja for å få instruksjoner og hjelp. 
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Prinsippoppbygging ved underlag av ramme

Plassering avstandsremser for luftspalte

maks 
600 mm

min. 100 mm min. 50 mm

A
Innvendig bekledningsplate 

Damp- og lufttetting 

Varmeisolasjon

Vertikale stendere med 
bredde min. 45 mm

Uorganisk plate 

Avstandsremse 

Pussplate

Fester for pussplater

Armeringsnett

Puss

maks 6
00 mm

B
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Utvendig hjørne ved underlag av rammeC

Trykkutjevnende og 
drenerende luftspalte

Avstandsremse
20 x 100 x 1200 mm

Pussplater monteres i 
forband i hjørner

Fester maks. c/c
600 mm

Armeringsnett legges 
rundt hjørne og dras 
frem til ekspansjonsfuge

Ekspansjonsfuge iht. 
figur I

maks 150 mm
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Vindus- og dørsmygD

Lufttetting

Kile

Inntrengningsbeskyttelse 
mot vann med karmplate 
iht. fig. 100, 200 og 300 
alt. forbindelsesbånd

Avstandsremse

Pussplate

Armeringsnett legges 
rundt hjørne og dras inn 
i karm

Puss ut på karm
 
Fester maks. c/c 600 mm

Luftspalte 15 mm Akrylbasert utefuge

Vindus- og dørsmyg ved underlag i aluminium Vindus- og dørsmyg ved underlag i tre med  
aluminiumskledning
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Karmplate figur 100

Tilkobling karmplate mot vinduspost  
figur 200

Mykfuge mellom karmplate og pusskant vinduspost

Tilkobling karmplate mot vindu 
figur 300

Mykfuge i skjøten mellom platene

Skrus c/c 100 mm

ca. 40 mm

ca. 3 mm

ca. 3 mm
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F Pusskant vinduspost

 Ny puss kobles mot 
brettet platekant på 
vinduspostens gavl

 Akrylbasert utefuge

Vinduspost monteres før 
pussing

Forbindelsesbånd festes 
til karmens underside og 
utdraget på isolasjonen

Kile

Lufttetting

E Vinduspost
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H Sokkeldetaljer ved underlag av ramme

Startskinne hulletSokkelplate Startskinne hulletmin. 10 mm

G Sammenføyning mot taksprang

Mot takstolsutfôringen skjæres pussen ut til ca. 
5 mm åpning. Må ikke skjæres ut mot svake 
bygningsdeler, som f.eks. takfotplanker og takpanel 
i gavler.

Obs! Ventilasjonsslisser eller -åpninger må ikke 
tildekkes eller reduseres i størrelse. Luftspalten bak 
pussplaten må ikke tildekkes.

Ved synlig takfot utføres ventilasjonen med Finjas 
takfotslist.



12

Feste av takrennenedløp

Nedløpene på takrenner festes i underlaget med 
Iso-Let-feste. Varmforsinket 0,7 mm plate og en  
innfesting bak nett og puss

BevegelsesfugeI

maks 150 mm

maks 150 mm

Horisontal og vertikal 
ekspansjonsfuge med 
elastisk fugemasse 

Bunnlist

Alternativt kan 
en benytte Finjas 
Bevegelsesfuge 20 mm

min. 14 mm

min. 8 mm

J
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Rundt åpninger i puss, som f.eks. vinduer, dører eller 
gjennom eksisterende bygningsdeler, legges det ekstra 
armeringsnett inn i formatet 250 x 500 mm, etter at 
overflaten er blitt belagt med nett.  

I området mellom åpninger som er smalere enn 400 mm 
legges det inn ekstra forsterkningsnett som dras min.  
250 mm forbi åpningenes kanter etter at overflaten er blitt 
dekket med nett.

K Forsterkninger ved åpninger

Fester

Iso-Plus Tre
C30

FB60

Plateskrue 24 – R

Skrue CF 5.0
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Festeplassering Finja Iso-Vent
 
Gjelder for plateformatet med byggemål 1200 x 600 mm. Kontakt Finja for å fastsette innfestingstetthet.
Innfestingstettheten varierer, avhengig av bygningens lengde, høyde, plassering, etc.

 
 Alt. A Alt. B

3 stk/plate
4,30 stk/m²

4 stk/plate
5,74 stk/m²

5 stk/plate
7,18 stk/m²

6 stk/plate
8,63 stk/m²

7 stk/plate
10,07 stk/m²

8 stk/plate
11,51 stk/m²

Innfestingstetthet rundt vinduer, dører, balkonger, tilkoblinger, etc. maks. c/c 600 mm
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    Dato

Egenkontrollplan for kvalitetssikring vedr. 
Finja Iso-Vent fasadepussystem

Overnevnte kontroller utføres fortløpende og 
signeres av en ansvarlig.

Tilhørende handlinger for egenkontroll: 
– Monteringsanvisninger 
 
Vedrørende handlinger se www.finja.no

Prosjektnavn:   

Prosjektdel:   

Entreprenør: Tlf.nr: 

Signatur Signatur blokkbokstaver

Kontrollpunkt Dato Signatur Bemerkning

Underlag, fukt, struktur osv. 

Materiell kontroll

Uttrekkprøve av innfesting

Forsterkningsarbeide

Avstandsremse plassering

Pussplatenes montering

Innfestningstetthet fester

Bevegelsesfuger

Armeringsnett montering

Temperatur i pussperioden

Pusstykkelse Grunningsmørtel B

Pusstykkelse Stokkmørtel C

Puss mot faste byggningsdeler

Fuktherding/vanning av puss

Temperatur ved sluttpuss

Sluttpuss

Annet 


