
 

Arbetsanvisning 

-nätputsrenovering på tegelfasad med skador 

 
För att få bästa resultat rekommenderar vi följande arbetsgång: 
 

1. Ev. rostskadad armering måste plockas ut ur fogarna innan man lagar fogen. Detta görs 
genom att man fräser ur fogarna med vinkelslipmaskin och speciella fogfrässtift (finns att tillgå 
i Murmas sortiment). 

2. Om det förekommer alger och annan smuts på tegelfasaden, rekommenderar vi att man 
tvättar fasaden med t ex rengöringsmedel Alt-rens utblandat med vatten enligt anvisningar på 
förpackning. Låt medlet sitta på ca 2 dygn. Därefter spolas fasaden ren med vatten. 

3. Låt fasaden torka ut. 
4. Frostskadat tegel måste huggas bort så att man har ett fast underlag för putsen. 
5. Ev. håligheter efter borthugget tegel samt lagning av fogar, lagas upp med normalt putsbruk, 

(finns att tillgå i Murmas sortiment). 
6. För lagnings av mindre skador föreslår vi Multi-rep 2080, som lämpligt lagningsbruk. (finns att 

tillgå i Murmas sortiment). 
7. Ev. kan man därefter lägga på en vattenavvisande murimpregnering på teglet. 
8. Montera hörnprofiler med nät vid ytterhörn, dörr- och fönstersmyg samt sockelkantnät. 
9. Blanda Skaltherm Grundputs genom att tillsätta 6-7 liter vatten/säck 25 kg. 
10. Blanda bruket väl med hjälp av borrmaskin och visp. 
11. Lägg på grundputsen med stålskånska till en tjocklek av ca 5-6 mm. 
12. Lägg på och tryck in glasfibernätet i det våta putsbruket. Nätet skall överlappa hörnnät och 

sockelnät med 5 cm. 
13. Lägg ev. på ett lager grundputs så att nätet döljs helt i putsbruket. 
14. Jämna ut putsen med putsbräda så att ytan blir jämn. 
15. Låt grundputsen härda i 1-2 dygn innan ytputsen Skalcem S2000/CF2000 läggs på. 
16. Innan ytputsen Skalcem S2000/CF2000 påföres, förvattna 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. 

 
 
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 

 
 


