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Underlaget 
Underlaget, dvs. den overflaten som Finja Iso-Plus 
skal monteres på, må være jevn. Tilsvarende fasade-
tegl eller pusset overflate. Løst hengende, eksisteren-
de puss må rives. Puss som delvis har mist festeevnen 
mot underlaget, såkalt bom, kan sitte på. Restau-
rering av overflater hvor puss er blitt revet eller har 
falt ned, må skje med ny puss til opprinnelig nivå. 
Eventuelle særskilte tiltak som må gjennomføres mot 
underlaget fremgår av byggeplassdokumentet. 

Ved montering av Finja Iso-Plus på tre-, plate- el-
ler stålrammer, skal denne være kledt med et lag 
uorganisk plate, montert iht. plateleverandørens 
anvisninger. 

Fasadedetaljer som er til hinder for utførelsen av 
arbeidet, som f.eks. takrennenedløp, vindusrammer 
o.l., demonteres. 

Isolering 
Isolasjonsplater skal lagres, håndteres og kappes iht. 
produsentens anvisninger. Skadet isolasjon skal ikke 
monteres.

Det skal benyttes rettholt ved tilskjæring av iso-
lasjonsplatene. Avkapp skal ikke erstatte helt format. 

Isolasjonsplatene av mineralull skal festes iht. detalj- 
tegning, min. 200 mm forskyving. Dette gjelder 
også ved montering på utvendig hjørne iht. figur C 
på samme detaljtegning. Platenes kanter skal trykkes 
godt sammen. 

Ved montering på underlag av tre-, plate- eller 
stålramme, skal vertikale platebiter i hovedsak legges 
sentrisk over trebjelke. Kun i mindre omfang  
aksepteres vertikale plateskjøter på andre måter.

Ved sammenføyning mot andre konstruksjoner, skal 
isolasjonen skjæres slik at den forbindes med hele 
tykkelsen.

Festeanordning 
Det kan brukes forskjellige typer festeanordninger 
for Finja Iso-Plus, avhengig av type underlag. Disse 
fremkommer av detaljtegning. Byggeplassdokumen-
ter skal alltid inneholde opplysninger om hvilken 
type festeanordning som skal benyttes. Alle typer 
festeanordninger forekommer i ulike lengder,  
avhengig av aktuell isolasjonstykkelse. 

Innfestingstetthet fremgår av byggeplassdokumentet. 
Legg merke til at innfestingstettheten oftest varie-
rer over veggoverflaten, avhengig av avstanden til 
utgående hjørne og bygningens høyde. Plasserings-
mønsteret for de ulike innfestingstetthetene som kan 
forekomme, fremgår av detaljtegning. 

Stillingen for bevegelsesfuger må merkes, slik at 
kompletteringen av innfestingen som gjelder ved  
bevegelsesfuger iht. detaljtegning havner på riktig 
sted. 

De ekspanderende innfestingsanordningene, Iso-Plus 
Sten og Iso-Plus Betong, monteres ved at det bores 
hull gjennom minerallullplaten og inn i underlaget. 
Festeanordningen føres gjennom mineralullplaten og 
inn i underlaget. Når brikken presses hardt mot  
mineralullplaten, ekspanderes festeanordningens 
spiss ved at den forhåndsmonterte ekspansjons- 
splinten slås inn med det spesielle ekspanderdonet 
følger med i emballasjen. Den rektangulære brikken 
skal presses inn i mineralullen til den ligger i, eller 
litt innenfor, ytterkanten av mineralullen. 

Bordiameteren skal velges som 11 mm for Iso-Plus 
Sten ved festing i porøse materialer, som f.eks. lett-
betong og lettklinker, og 12 mm i øvrig.  
Bordiameteren skal velges som 8 mm för Iso-Plus 
Betong ved innfesting i betong. Bordybden i under-
laget, eksklusive eventuell puss, skal være 55 mm i 
betong og 75 mm i murverk. 

Byggeplassdokument kan angi større boredybde. 
Kontroller at det er nok bordyde, sammenlignet mot 

Forberedelser
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innfestingsanordningene som er levert. 

Ved underlag i murverk skal festeanordninger 
monteres i blokk og sten. Dersom boret arbeider i 
mørtelfuge, avbryt og bor et nytt hull i nærheten. 

Ved Finja Iso-Plus på underlag av tre-, plate- og 
stålrammer, benyttes Iso-Plus tre i kombinasjon med 
passende skrue.

Ved innfesting i tre, plate- og stålrammer,  
drives treskruen inn inntil brikken presser mot  
mineralullplaten på tilsvarende måte. Minimum  
forankringsdybde i tre skal være 30 mm for skrue. 

En skal kunne kjenne at festeanordningen får god 
forankring. Festeanordninger som ikke ”drar” skal 
anses som inaktive og erstattes med en annen. 

Armeringsnett
Nettet skal ikke festes i bygningsdeler som tilhører 
underlaget, som f.eks. vinduskarmer, takfotplanker 
og lignende.  

Armeringsnett, varmeforsinket, 19 mm stålnett, 
monteres plant mot mineralullplatene iht. figurer på 
detaljtegning. Sammenfuging utføres ved  
overlapping på min. 60 mm, selv i øvre fordypnings-
hjørne på vinduer og dører. Nettet strekkes og 
forankres til festeanordningens brikker med ett stk. 
nettfeste  C30 pr. brikke. 

Nettet festes mot mineralullplatene med ca. 10 stk 
festebøyler av typen FB 60 pr. kvadratmeter. Opp-
gaven til disse festebøylene er kun å planere ut nettet 
og sikre stillingen for denne inne ved mineralullen 
under påføring av pussmørtel. Pass på at nettet er så 
sentrert som mulig i pussjiktet.

Kompletteringer og forsterkninger ved vinduer, 
hjørner, gjennomføringer o.l. skal utføres etter at det 
er blitt lagt nett over hele overflaten, se de respektive 
detaljene i detaljtegninger.

Puss 
Mørtel bør blandes i plan blander i 10 min. med ca. 
5 til 6 liter vann pr. 25 kg tørrmørtel. 

Vannmengden justeres slik at mørtelen får ønsket 
konsistens og smidighet.

Blandingstiden skal ikke være lengre enn det som 
kreves for å få en homogen og smidig mørtel. 

Unngå overdreven blandingstid. Små mengder  
blandes for hånd. 

Mørtel må benyttes innen tre til fire timer etter  
blanding. Kortere tid i varmt vær. Ikke tilsett vann 
for å redusere stivheten etter blanding. Stivnet  
mørtel skal kasseres. 

Dersom det beredes mørtel vinterstid, skal ikke 
dennes temperatur overstige +40 °C. Vann skal ikke 
være varmere enn +80 °C når det tilsettes i  
blanderen. 

Pussing skal ikke utføres dersom temperaturen er  
lavere enn +5 °C. I de tilfeller hvor det er fare for 
frost innen tre døgn etter pussing, skal det ikke  
utføres pussearbeid, såfremt det ikke gjennomføres 
tiltak som gjør at pussen ikke skades. Det skal ikke 
benyttes frostvæske i mørtelen. Pass særlig på utstrå-
ling nattestid, ettersom pussen kan få en temperatur 
som er betydelig lavere enn lufttemperaturen. 

Iso-Plus Grundbruk B påføres for hånd eller  
maskinelt med sprøyte til ca. 10 mm tykkelse  
(ca. 20 kg/m2). For tynn puss gir for lav holdbarhet, 
og for tykk puss belaster festeanordningen for mye.  
Behandling av bruksoverflaten bør skje med rettholt 
eller lignende, slik at overflaten blir så grov og åpen 
som mulig for neste pussjikt. Ettervann mørtelen ved 
behov for å hindre for rask uttørking og for å sikre 
tilstrekkelig herding. Iso-Plus Stockbruk C appliseres 
normalt etter ca. 2–3 døgn til ca 9 mm tykkelse (ca. 
18 kg/m2). Dette gir en total pussetykkelse på ca. 
18 mm etter anbefalt bearbeiding av pussmørtelen, 
profilert, evnt. revet med spiker. Pass spesielt på å få 
jevn tykkelse på pussen. 
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Vinkelen mellom pusseoverflater skal pusses skarp. 
Sammenføyninger mot vinduer, dører, gjennom-
føringer o.l. – se tilhørende detaljtegning. 

Start fuktherding av pussen så snart det er mulig. 
Pussen skal vannes med tåkedyse i minst tre døgn. 
Denne fuktherdingen er veldig viktig for at pussen 
skal få full styrke og så lite krymping som mulig. 
Pussen kan få stor og ukontrollert sprekkdannelse 
dersom fuktherdingen ikke gjøres riktig. I varmt vær 
og ved direkte sollys skal pussoverflaten beskyttes 
med stillas e.l. 

Vannstrømmen fra f.eks. tak eller stillinger skal ledes 
vekk fra fasaden. Det er passende å ha regntak og 
værtilpasset stillastildekking under hele  
fasadearbeidet.  

Iso-Plus pussystemet skal ikke benyttes på eller  
under bakkenivå. Der anbefaler vi en sokkel på 
min. 20 cm med f.eks. Iso-Fin eller annet passende 
materiale. 

Bevegelsesfuger
Fasaden skal deles inn i felt som 
skilles fra hverandre med  
bevegelsesfuger. Feltstørrelsen kan 
som en retningslinje velges maks. 
ca. 15 meter både vertikalt og 
horisontalt. Ved utadgående, såvel 
som innadgående hjørne, skal den 
vertikale fugen plasseres så nært 
hjørnet som mulig.  
Ved innadgående hjørne plasseres 
fugen ca 5 cm fra hjørnet, for å 
gjør det enklere med 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 fasa-
den, dersom en kan frykte at det 
også i fremtiden vil være bevegel-
ser i disse områdene. Fuger skal 

helst lokaliseres til områder av fasaden hvor det er 
svake tverrsnitt, f.eks. ved dører, vinduer eller store 
skjæringspunkter, ettersom kreftene er størst i disse 
partiene. 

Fuge med elastisk fugemasse  
Fugene skjæres opp med kappskive når pussen har 
oppnådd den nødvendige styrken (normalt etter ca. 
2 døgn).  Puss og armeringsnett skal skjæres av inntil 
mineralull, se figur i detaljtegning. 

Type fugemasse fremgår av byggeplassdokumentet. 
Fugearbeider skal utføres iht. fugematerialfabrikan-
tens anvisninger. 

Utvendig puss eller behandling med maling 
Utvendig puss eller behandling med maling skal  
utføres iht. de anvisninger som gjelder for den  
respektive behandlingstypen i hvert enkelt tilfelle. 

Kontakt Finja Betong AB for å få anvisninger.
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A Prinsippoppbygging ved underlag av murstein eller betong

Prinsippoppbygging ved underlag av trebjelkeramme

Puss

Isolasjonsplater

Innfestningsplugger for 
isolasjonsplatene

Armeringsnett

Murt underlag tynnslammes før 
montering av isolasjonsplater. For å gjøre 
underlaget vindtett.

innvendig platekledning

Vanndamp- og lufttetting

Varmeisolasjon

Vertikale stendere med 
min 45mm bredde

Uorganisk plate  

Isolasjonsplater

Innfestningsplugger for 
isolasjonsplatene

Armeringsnett

Puss

maks 6
00 mm

B
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C Utadgående hjørne
Figur viser underlag av murstein eller betong, men det samme prinsippet gjelder ved trebjelkeramme.

isolasjonsplatene 
monteres i forbandt i 
hjørnene

Festeanordning c maks 
600 mm

Armeringsnett legges 
rundt hjørne og dras 
frem til bevegelsesfuge

Bevegelsesfuge iht figur I

maks 150 mm
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D Vindus- og dørkarmer ved underlag av murstein eller betong

Akrylbasert utefuge 

Vannbrett for 
innvendig beskyttelse 
mot vann, alternativ 
Finja tetningsbånd.

Isolasjon

Armeringsnett legges 
rundt hjørne og dras 
inn i karm

Festeanordning c 
maks 600 mm

Puss ut på karm

Lufttetting

Dyttestrimmel

Luftspalte 15 mm

Vindus- og dørkarmer ved underlag av aluminium. Vindus- og dørkarmer ved underlag av tre med 
aluminiumsbekledning.
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Lufttetting

Dyttestrimmel

Vannbrett for innvendig 
beskyttelse mot vann 
iht. fig. 100, 200 och 
300. Alternativ Finja 
tetningsbånd. 

Isolasjon

Armeringsnett legges 
rundt hjørne og dras inn 
i karm

Puss ut på karm

Festeanordning c maks 
600 mm

Luftspalte 15 mm Akrylbasert utefuge

Vindus- og dørkarmer ved underlag av aluminium. Vindus- og dørkarmer ved underlag av tre med 
aluminiumsbekledning.

D Vindus- og dørkarmer ved underlag av trebjelkeramme



10

Vindubeslag figur 100
Murstein- betong

Vindubeslag figur 100
Trebjelkeramme

Anslutning sidooppbrett mot vindubeslag 
figur 200
Figur viser underlag av trebjelkeramme men det samme prinsippet 
gjelder ved murstein eller betong.

Mykfuge mellom sidooppbrett og pusskant vindubeslag.

Anslutning sidooppbrett mot vindu  
figur 300

Mykfuge mellom beslagene.

Skrus c/c 100 mm

ca. 40 mm

X

ca. 3 mm

ca. 3 mm

ca. 20 mm

ca. 3 mm

ca.3 mm

X =mål mellom underlag 
og karm + puss ut på 
vannbrett
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E Vinduspost
Figur viser underlag av murstein eller betong, men det samme prinsippet gjelder ved trebjelkeramme.

F Pussekant vinduspost

Ny puss legges mot platekanten som er lagt rundt 
vinduspostens gavl.

G Tilknytning mot takfot

Mot takstolsperrer skjæres pussen ut til en ca. 5 mm slisse. 
Må ikke skjæres ut mot svake bygningsdeler, som feks. 
takfotplanker og takpanel i gavler.

Obs! Eksisterende ventilasjonsåpninger må ikke dekkes eller 
reduseres i areal.

Akrylbasert utefuge

Vinduspost monteres før  
pussing

Ved trebjelkeramme: 
Festebånd festes på 
karmundersiden og 
strekkes over isolasjon.

Luftspalte 15 mm

Dyttestrimmel

Lufttetting
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H Sokkeldetaljer ved underlag av murstein eller betong

Startlist StartlistGrunnplate Grunnplate

Sokkeldetaljer ved underlag av trebjelkeramme

Startlist Startlist

maks 5 mm

H
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I Bevegelsesfuge
Figur viser underlag av murstein eller betong, men det samme prinsippet gjelder ved trebjelkeramme.

J Feste av nedløp for takrenne
Figur viser underlag av murstein eller betong, men det samme prinsippet gjelder ved trebjelkeramme.

maks 150 mm

maks 150 mm

Horisontal og vertikal 
bevegelsesfuge med 
elastisk fugemasse.

Bunnfyllingslist

Nedløpene på takrenner forankres 
i underlaget med Iso-Let-feste. 
Varmeforsinket, 0,7 mm plate og et feste 
bak nett og puss.

min. 14 mm

min. 8 mm
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Rundt åpninger i puss, som f.eks. vinduer, dører eller 
gjennomgående, eksisterende bygningsdeler, legges det 
ekstra forsterkningsnett i formatet 250 x 500 m etter at 
overflaten er blitt dekket 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

Festeanordning ved stein- eller  
betongramme

Festeanordning ved trebjelkeramme

Iso-Plus Betong

Iso-Plus Stein

Iso-Plus Tre

C30

C30FB60

FB60

Metallskru 24 – R

Skru CF 5.0
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Plassering av festeanordning Finja Iso-Plus 

Gjelder for plateformatet med byggemål 1200 x 600 mm.  
Kontakt Finja Betong for å bestemme innfestingstetthet.  
Innfestingstettheten varierer, avhengig av bygningens lengde, høyde, plassering, etc.

 Alt. A Alt. B Alt. C

3 stk/plate
4,30 stk/m²

4 stk/plate
5,74 stk/m²

5 stk/plate
7,18 st/m²

6 stk/plate
8,63 st/m²

7 stk/plate
10,07 stk/m²

8 stk/plate
11,51 stk/m²

Innfestingstetthet rundt vinduer, dører, balkonger, avslutt etc. C maks 600 mm
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    Dato

Egenkontrollplan for kvalitetssikring vedr. Finja Iso-Plus fasadepussystem

Overnevnte kontroller utføres fortløpende og 
signeres av en ansvarlig. 

Tilhørende handlinger for egenkontroll:  
– Monteringsanvisninger

Vedrørende handlinger, se www.finja.no.

Projektnavn:   

Projektdel:   

Entreprenør: Tlf.nr: 

Signatur Signatur blokkbokstaver

Kontrollpunkt Dato Signatur Bemerkning

Underlag, fukt, struktur osv. 

Materiell kontroll

Uttrekkprøve av innfesting

Forsterkningsarbeide

Isolerings montering

Plugger tetthet

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


