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 webermin 217 härdstänk
•   Genomfärgad
• bra vidhäftning mot underlaget
  

Om produkten 
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och 
cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på 
till en stänkt struktur. 

Egenskaper 
• Kan infärgas 

Appliceringsmetod 
• Sprutbar 

Användningsområde 
Används vid ny putsning och renovering av KC-eller cement-
putsade fasader som håller minst en C-brukskvalité.     

Typ av underlag 
• Betong
• Block

• Mineraliskt underlag
• Puts 

Begränsningar 
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C 

Bra att veta 
Avled regnvatten från taket. Avfärgning får inte ske vid temp. 
under +5° C utan att vidta vinteråtgärder. Täck partier som 
ej ska färgas. Verktyg och ev. spill rengörs med vatten innan 
ytputsen härdat. 
Bättring av skador: Ytputsen borstas eller skrapas bort och ett 
nytt ytputsskikt sprutas på. Markerade skarvar undviks genom 
utjämnande översprutning av skarven. Bättringar är väldigt 
svårt att få till på ett osynligt vis.     

Förbehandling 
Grovputsen ska fuktas innan ytputsen påförs. Använd slang 
med finspridarmunstycke. 

Blandning 
Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i 
långsamgående blandare minst 10min. Håll konstant vatten-
mängd och samma blandningstid från sats till sats. 

Användning 
Ytputsen påförs tidigast 3 dagar efter grovputsning. Grovput-
sens sugning ska vara jämn. Putsen påförs med Trattspruta 
eller med Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10 - 12 
mm munstycke i minst två skikt. Strukturen byggs upp i första 
sprutningen, i andra sprutningen dimmas putsen på fasa-
den, ingen sammanflytning får då ske. För undvikande av fula 
skarvar ska ytorna putsas i en följd. När putsningen slutförts 
kontrolleras att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier 

Produktspecifikation
Materialåtgång Ca 4 kg/m² -stänk/finsprutad 

Ca 7 kg/m² -grovsprutad

Vattenbehov 6-7 l per säck

Torktid innan nästa skikt Andra sprutningen utförs tidigast dagen efter 
första sprutningen

Bindemedel Kalk och cement

Ballast Krossad dolomit 0-2mm och glimmer

Tillsatser Vidhäftningsförbättrare 
Oorganiska pigment

CE-märkning Ja

Lagring Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats 
Max 12 månader från tillverkningsdatum

Förpackning 25 kg säck
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förekommer. 
Avfärgning i flera kulörer: Vid avfärgning i flera kulörer sprutas 
den första kulören ca 5 cm in på det parti som ska sprutas 
med annan kulör. Den första begränsas genom intäckning och 
den andra sprutas emot. 

Efterbehandling 
Den färdiga ytputsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn. Använd 
slang med finspridarmunstycke.     

Observera 
På färdig fasad kan kulören upplevas annorlunda mot ku-
lörprovet av flera olika skäl så som underlagets egenskaper, 
arbetsmetod och struktur etc. Kalkutfällningar kan inträffa om 
fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa 
vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett 
estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet 
och livslängd att göra.     

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
 


