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Forberedelser

Underlaget
Underlaget for Sokkelpussystemet skal være en jevn, 
plan flate, tilsvarende en pusset overflate. 

Detaljer som er til hinder for arbeidets utførelse, for 
eksempel nedfallsrør og vindusbeslag, demonteres. 
Sørg for at eventuelt takvann blir ledet vekk fra fa-
saden. Gammel puss som delvis har mistet vedheftet 
(fast bom) trenger ikke fjernes. Løs puss renses bort. 
Sår pusses igjen med egnet mørtel til opprinnelig 
nivå.

Isolering
Isoleringsplater skal lagres, håndteres og kappes i 
henhold til produsentens anvisninger. Ved tilskjæ-
ring skal det brukes en rettholt slik at tilpasningene 
blir tette uten luftlommer. Platene monteres liggen-
de. Kapp skal ikke erstatte hele plater og skadet isole-
ring skal ikke monteres.

Sokkelpussystemet monteres maks. 150 mm under 
og minst 300 mm over ferdig terreng.

Festemateriell
Systemet inneholder ulike typer innfesting til for-
skjellig underlag og isolasjonstykkelse. Ved monte-
ring av de ekspanderende pluggene, Iso-Let og Iso-
Let Betong, borer du først gjennom isoleringen og 
inn i underlaget. Monter pluggene og press de godt 
mot isolasjonsplaten. Dor inn ekspansjonssplinten 
ved hjelp av medfølgende dor.

For Iso-Let skal bordiameteren være 12 mm. Ved 
innfesting i porøse materialer som lettbetong og 
lettklinkerblokker benyttes Ø 11 mm. Boredybden 
i underlaget, pluss eventuell puss, skal være minst 
55 mm i betong og 75 mm i porøse materialer. For 
Iso-Let Betong benyttes Ø 8 mm og minst 45 mm 
boredybde. Ved murunderlag skal festene monteres 
i blokk og stein. Hvis boret kommer inn i mørtel-
fuger, avbryter du og borer et nytt hull ved siden av. 
Forbruket er ca. 7 stk. per kvadratmeter.

Iso-Let Betong

FB 50

FS 5

Iso-Let
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Armering
Armeringen skal ikke forankres i bygningsdeler som 
ikke tilhører underlaget, som for eksempel vindus-
karmer o.l. Et tips ved utrulling av armeringsrull er 
at den naturlige krumningen i rullen spenner inn 
mot underlaget.

Stålnett
Monter armeringsnettet plant mot isoleringsplatene, 
med en omlegg på minst 60 mm. Strekk nettet og 
klips det fast med et Nettklips FS5 per skive. Nett-
klipset skal strekke seg over tråden i nettet. Fikser 
deretter nettet mot isoleringsplatene med ca. 10 stk 
festebøyler FB50, per kvadratmeter. Oppgaven til 
festebøylene er kun å flate ut nettet og holde det inn-
til isolasjonsplaten under påføring av pussmørtelen. 
Sentrer nettet så mye som mulig i pussesjiktet.

Glassfibernett
Ved bruk av glassfibernett anbefales det at isolasjons-
platene raspes opp i forkant slik at pussmørtelen får 
god heft. Nettvinklene monteres med pussmørtel i 
ytterhjørner og utforinger dagen før resten av nettet 
settes opp. Nettet jobbes inn i det første pussesjiktet 
med et stålbrett. Skjøt med minst 100 mm omlegg. 
Sørg for at nettet legges helt plant. Dette for å unngå 
utstikkende deler som kan havne utenfor pussesjik-
tet.

Puss
Glassfibermørtel A blandes med ca. 5,5 liter rent 
vann pr. 25 kg tørrmørtel. Blandetiden skal ikke 
være lengre enn det som kreves for å få en homogen 
og smidig mørtelmasse. Juster vannmengden ved be-

hov. Overdrevet blandetid skal unngås. Små meng-
der mørtel kan blandes for hånd. Etter blanding skal 
mørtelen brukes innen ca. to timer. Tiden reduseres i 
varmt vær. Mørtel som har begynt å herde, skal ikke 
blandes opp igjen med vann, men kasseres. 

Hvis du blander mørtel om vinteren, skal den ikke 
overstige 40 °C, og vannet skal ikke være varmere 
enn 80 °C når det tilsettes blanderen. Pussing skal 
ikke utføres i lavere temperatur enn +5 °C. Ved fare 
for frost skal det gjøres vintertiltak. Ferdig puss skal 
ikke utsettes for frost de neste tre døgnene etter 
arbeidets slutt. Antifrostmiddel skal ikke tilsettes 
mørtelen.

Fuktherdingen skal starte så snart som mulig etter 
pussingen, dette er svært viktig for at pussen skal få 
full holdfasthet og så lite svinn som mulig. Ved be-
hov skal pussen vannes med tåkemunnstykke i minst 
tre døgn. Pussen kan få stor og ukontrollert rissdan-
nelse hvis fuktherdingen ikke utføres riktig. I varmt 
vær og direkte sollys skal pussoverflaten beskyttes 
med stillasnett eller lignende. Vann fra for eksempel 
tak og stillaser skal avledes fra sokkelen. Det er hen-
siktsmessig med regntak og værtilpasset tildekking 
av stillaset under hele fasadearbeidet.

Pussing med stålnett
Mørtelen påføres med stålbrett eller maskinelt med 
sprøyte. Forbruket ligger på ca. 18 kg per kvadrat-
meter ved 9 mm tykkelse. Vær spesielt nøye med å få 
pussen jevnt tykk. Behandling av mørteloverflaten 
kan gjøres på tradisjonell måte, det vil si med pusse-
brett, filsing osv.
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Pussing med glassfibernett
Mørtelen påføres i første sjikt med stålbrett eller 
maskinelt med sprøyte. Forbruket ligger på ca. 10 kg 
per kvadratmeter ved 5 mm tykkelse. Glassfibernett 
og forsterkninger monteres i henhold til ovennevnte 
metode. Det andre sjiktet påføres vått i vått med det 
første sjiktet, ca. 8 kg per kvadratmeter ved 4 mm 
tykkelse. Vær spesielt nøye med å få jevn pusstyk-
kelse. Behandling av mørteloverflaten kan gjøres 
tradisjonelt med pussebrett, filsing osv.

Bevegelsesfuger
Det bør være maks 10 meter mellom de vertikale 
bevegelsesfugene. Ved utvendig eller innvendig hjør-
ne skal den vertikale fugen plasseres så nær hjørnet 
som mulig. Vertikale fuger kan med fordel skjules 
bak nedfallsrør. Ved risiko for at det fortsatt kan 
forekomme bevegelser i eksisterende sprekksoner i 
fasaden, bør det tas hensyn til disse når du bestem-
mer hvor fugene skal komme. Fugene bør ellers, så 
langt det lar seg gjøre, legges til områder av fasaden 
med skjøre tverrsnitt, for eksempel vinduer.

Fug med elastisk fugemasse
Når pussen har oppnådd fullgod holdfasthet, nor-
malt etter ca. to døgn, skjærer du opp fugene med 
kappskive. Puss og armeringsnett skal skjæres av inn-
til isolasjonsplaten. Fugearbeidet utføres i henhold 
til fugeleverandørens anvisninger, eller du kan bruke 
Finjas bevegelsesfug 10 mm.

Maling og edelpuss
For å få en vakker og vedlikeholdsfri sokkel er det 
viktig at arbeidet med det endelige overflatesjiktet 
utføres nøyaktig. Ved maling anbefales silikatma-
ling, hvis du ønsker edelpuss, anbefales Sokkelstenk-
puss eller Sokkelspritpuss. Se Finjas hjemmeside for å 
få mer informasjon om edelpuss, maling og overfla-
tepuss.
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Prinsippoppbygning ved underlag av mur eller betong

Puss. Feste for
isoleringsplater, c/c 
maks. 600 mm.

Isoleringsplate.Armering stålnett: 
armeringsnett legges rundt 
hjørner og dras inn i utforinger.

Armering glassfibernett: 
nettvinkler monteres i hjørner 
inn mot utforinger.

Lettklinker bør poretettes/slemmes for å få full lufttetthet 
før du monterer isoleringsplatene. 
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Vindus- eller dørutforinger ved underlag av mur eller betong

Dyttestrimmel.

 Luftspalte 10 mm.

Fugemasse.

Tettebånd: fest 20 mm inn på karm og 
30 mm ut på isoleringsplate.
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Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike
arbeider kan utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da
omgivelser, underlagets beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle.
For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.


