
PUSSE
Fiberpuss
Fiberforsterket tørrmørtel som brukes i kombinasjon med glassfibernett. Pussing av Finjas lettklinkerblokker på
utvendige konstruksjoner oven bakken.

Arbeidsbeskrivelse
Blanding
Blandes maskinelt, ca. 10 minutter i en planblander. Bruk 4,0–4,5 liter rent tappevann per sekk (25 kg). Det skal
alltid brukes samme vannmengde og blandingstid.

Påføring
Finja Fiberpuss sprøytes på med egnet pussesprøyte eller strykes på for hånd. Mørtelen påføres i to sjikt . Det
første sjiktet legges på i 4-6 mm tykkelse. Finja Glassfibernett legges i det første sjiktet og skal dekkes helt av
mørtelen. Sørg for at skjøtene på nettet overlappes med minst 10 cm. Rundt åpninger og i hjørner skal det
brukes Finja Glassfibervinkel. Som en ekstra sikkerhet legges det ekstra glassfibernett i hjørnene på åpninger.
Disse skal vris 45 grader i forhold til underliggende nett.

Neste sjikt påføres innen et døgn etter det første.

Bevegelsesfuger i murverket skal være gjennomgående. Finja Fiberpuss skal ikke ha kontakt med bakken, bruk
i stedet Finja Startlist for en enklere og sikrere løsning. Ta kontakt med Finja for sokkelløsninger og andre
spørsmål.

Etterarbeid
Forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ettervann det herdede pussesjiktet for økt
holdfasthet. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol. Når temperaturen faller under 5 ºC, skal det
tas vintertiltak, dvs. isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av blandevann m.m.

Tekniske data
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Tekniske data
Bindemiddel Sement

Ballast Natursand, 0–1 mm

Brukstid Ca. 2 h

Begynner å herde etter Ca. 4 h

Anb. sjikttykkelse 8-10 mm

Frostbestandighet God

Forbruk pr m2 pr mm tykkelse. Ca. 1,7kg

Forpakning
Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5586015), men kan som regel også fås i 1000 kg storsekk
(art.nr. 5786011).

Lagring
25 kg plastsekk skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr
oppbevaring i ubrutt forpakning. Kan oppbevares utendørs i opp til fire måneder uten tildekning. Storsekker som
oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.

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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