
 
 

 

 

 

Arbetsanvisning 

-Skaltherm Isoleringssystem 

 

För att få bästa resultat rekommenderar vi följande arbetsgång:  

 

1. Börja arbetet med att rengöra fasaden från ev. smuts och alger. Ta bort 

ev. stuprör, belysning eller andra saker på fasaden. Flytta ut fönster om 

det önskas. 

2. Montera sockelprofilerna, mät ut och väg av så de monteras i en vågrät 

linje. Använd ”monteringskit” för att justera profilen. Klicka fast sockelnätet 

i profilen. 

3. Montera isoleringen. Vid montering av isolerings skivorna skall den röda 

markerade ytan på isolerings skivorna vändas inåt. Obs! nyare typ av 

isolering har inte denna markering och det spelar ingen roll vilken sida 

som vänds inåt.  

4. Starta monteringen nedifrån sockelprofilen. Lägg på Multilim punktvis ca 

6 punkter/isolerskiva.  

5. Montera isolerskivorna i förband. 

6. Överlappa isolerskivorna vid hörn så som bild 6 visar. Se till att det blir en 

maskinskuren kant vid ytterhörn. 

7. Fäst nu isolerings skivorna med lämplig plugg för underlaget, ca 6-8 

isolerfästen/m
2

. Borra hål Ø 8 mm. Obs! om underlaget är trä behöver man 

ej förborra. 

8. Ejot Thermoplugg monteras/skruvas in och försänks i isoleringen med 

hjälp av specialborr, (Ejot Tool). 

9. Därefter trycker man dit isolerings locket i hålet, se bild 9. 

10. Sockelnät, hörnprofiler etc monteras och lägges i grundputsen. Arbeta in 

näten i den våta grundputsen. Vid skarvar skall näten överlappa 

varandra med min 5 cm.  

11. Vid alla fönster- och dörröppningar läggs en remsa av nät 20x50 cm, ca 45 

grader vid hörn som extra armering, se bild 11.  

12. Blanda Skaltherm Grundputs genom att tillsätta 6-7 liter vatten/säck 25 kg. 

Påför bruket med ”stålskånska” till 6-8 mm tjocklek. Arbeta i lodrät bana.  

13. Kapa till armeringsnätet till passande längd och tryck in det i den våta 

grundputsen. Vid skarvning skall nätet överlappa med min 5 cm. 

14. Nätet arbetas in i putsskiktet och skall täckas helt av putsen. Nätet skall 

ligga placerat i den yttre tredjedelen av grundputsen. Lägg ev. på ett 

lager grundputs till vid behov, så att nätet döljs helt i putsbruket. Jämna ut 

putsen med putsbräda så att ytan blir jämn.  

15. Låt grundputsen härda i ca 2 dygn innan ytputsen Skalcem S2000/CF2000 

läggs på.  

16. Innan ytputsen Skalcem S2000/CF2000 påföres, förvattnas ytan/fasaden 

med strilmunstycke på slang.  

17. Blanda S2000/CF2000 enligt anvisningarna på förpackningen. Ersätt 2 liter 

av blandningsvattnet med 2 liter Beto-Binder för bättre vidhäftning.  

18. Blanda bruket med borrmaskin och visp ordentligt. Låt blandningen stå 

ca 10 minuter innan det används.  

19. Lägg på bruket på med stålskånska till en tjocklek av ca 2 mm.  

20. Filta ut bruket med en nästan torr svamp eller filtbräda, se bild 15. 



 
 
Det är viktigt att skydda fasaden mot regn och nederbörd under tiden arbetet 

pågår samt några dagar därefter.  

Lufttemperaturen får inte understiga +5° C.  

Vid risk för låg nattemperatur eller regn bör fasaden hållas intäckt under 3-5 

dygn efter utförandet.  

Följ anvisningarna på förpackningarna när det gäller blandning av bruk.  

Vid osäkerhet eller frågor kontakta Murma Byggmaterial AB Tel 031-99 20 45 
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