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Serpomin EF 
Isolerad och putsad fasad snabbt 
Ibland är kraven på snabb produktion av isolerad eller 
tilläggsisolerad fasad extra höga. Då är en putsad 
fasad ett alternativ.

Weber Fasadsystem EF har tagits fram för att mot  
svara högt ställda krav på funktion och estetik. Du får 
en motståndskraftig fasad med putsens unika känsla 
och egenskaper. Systemet är anpassat för både ny
 produk tion och renovering för puts på mineralull samt 
för ventilerade fasadsystem. 

Beprövad putsteknik
Tack vare putsbruket Therm 261 Putsbruk EF  arbetar 
du med samma beprövade teknik som vid alla andra 
putsarbeten. Lika snabbt, smidigt och säkert. Systemet
ger samma fina resultat som Webers  övriga puts
system. 

Rejält, elastiskt putsskikt närmast isoleringen
Putsskiktet har en speciell sammansättning som gör 
det motståndskraftigt och smidigt för att minimera 
risken för sprickbildning vid stomrörelser. Beteck ning
en EF står för just den egenskapen (E=elastic, F=fibrer). 
Skiktet appliceras och härdar i stort sett som traditio
nell puts. 

Serposol EF
Ett putssystem med många användningsområden 
så väl i nyproduktion och som vid omputsning ut och 
in vänd igt på de flesta underlag. Passar på underlag 
där traditionell puts är olämplig. Putsen är vatten
avvisande, vilket gör den extra lämplig i slagregnsrika 
områden. Putsens goda vidhäftning gör att den kan 
 använ das för putsning inomhus på framförallt 
cement och sili kat baserade skivor.

Systemet är avsett för tunna skikt, 710 mm, an vänd 
ningsområdet avgör tjockleken. Putsen är fiberför
stärkt, vilket gör den stark och tålig mot sprickor. 
Putsskiktet armeras med ett centriskt placerat glas
fibernät för att motverka sprickbildning.

Torrt och tryggt
Ytskiktet är av silikat eller silikonharts. Det är hydro
foberande, dvs minskad vattenupptagningsförmåga. 
Inifrån kommande fukt kan däremot vandra ut, vilket 
ger en torr och bättre isolerad vägg.

Snabbt, säkert och ekonomiskt
Isoleringen finns i tjocklekar mellan 20200 mm  
och väljs beroende på isoleringskraven. Putsskikt et 
appliceras direkt på isoleringen och nätet trycks 
snabbt och enkelt in i skiktet. Snabb heten och  
enkelheten bidrar naturligtvis i hög grad till Weber 
Fasadsystem EF:s goda ekonomi. 

Serpomin EF och Serposol EF 
– putssystemen som ger dig valfrihet
Serpomin EF – putssystem på mineralull/Serposol EF – putssystem utan isolering
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Miljövänligt system
Weber Fasadsystem EF kräver liten bearbetning. 
Arbet et blir därför mindre dammigt och  bullrande. 
Alla ingående beståndsdelar är miljö deklarerade och 
följer Webers stränga miljökrav. Weber är dessutom 
certifierat enligt ISO 9001 och miljö ledningssystem 
enligt ISO 14001.

Fästelement finns i olika utföranden för  per fekt 
anpassning till varje underlag och bygg metod både 
för nyproduktion och renovering.

Befintlig vägg

Therm 398 MWskiva

Therm 394 EFL
Therm 395 EFK

Therm 261 Putsbruk EF
Therm 397 EFnät

Weber ytskikt

Therm 394 EF-L
För genomsticksmontage. För under lag 
av lättbetong, lättklinker och håltegel 
såväl i nyproduktion som vid tilläggs
isolering. Expansionsspikens skalle med 

nylon överdrag garanteras en minimering av köldbryg
geeffekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.

Therm 395 EF-K
För genomsticksmontage. För underlag 
av betong och massivt tegel i såväl 
nyproduktion som vid tilläggsisolering. 
Expansions spik ens skalle med nylon

överdrag garan teras en minimering av köldbrygge
effekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.
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Miljoner m2 erfarenhet
SaintGobain Sweden AB och Weber putsprodukter, med mer 
än 100 års erfarenhet, är Sveriges ledande fasadputsspecialist.

Vår filosofi är att erbjuda produkter baserade på naturmaterial, 
som garanterar lång livslängd och som åldras vackert, samt 
en beprövad teknik, som bygger på vår långa erfarenhet och 
vår ständiga strävan att kontrollera, forska och utveckla.

Vår ambition är att ge marknaden det allra bästa av vårt kun
nande inom fasadputs vid såväl renovering som vid nypro
duktion. 

Som stöd till våra samarbetspartners, myndigheter, arkitek
ter, konsulter, bygg herrar, byggföretag och puts entreprenörer, 
erbjuder vi anpassade utbildningar. 

Våra kunskaper är till för dig och för att vi tillsammans ska föra 
vidare en  viktig byggtradition. 

Saint-Gobain Sweden AB är certifierad enligt ISO 9001 och 
ISO 14001.


