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Sluttbehandlingens funksjon… og hvordan komme dit

• Alle overflater 
slites- alltid

Offersjikt for det 
som er under

• Slagregnstetthet

• Teknisk viktig i 
Bergen og 
slagregnsutsatte 
områder

Teknisk 
beskyttelse mot 

vær • Det vi ser og 
opplever, og det vi 
blir bedømt på

Estetikk



De tre oppgavene 1



Offersjikt

= Slitesjikt

Beskytte underlaget som ansees som

Mer utfordrende å holde vedlike

Mer sårbart

Mer verdifullt (?)

For å forenkle vedlikeholdet

Materialvalget gir ulike muligheter og 
begrensninger

Underlaget begrenser

Holdbarhet

Overmalbarhet

Behov for spesielle tekniske egenskaper

Alle overflater slites ned-uansett… 
det tar bare tid



Det regner..
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Teknisk beskyttelse

Slagregnstett. Skiller vi mellom klimasoner?

Dampdiffusjonsåpen. Hvorfor?

Slitesjikt. Hvorfor?

Kaviarfabrikken, Henningsvær



Beskyttelse mot sol, vind og regn (NS 3420)
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Nedbør er årsaken til ¼ av alle fuktrelaterte skader
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Sintef Byggforsks
skadedatabase… 

(2012)
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Kilder til fukt
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3 sjikts pussoppbygging- ”universelle prinsipper” for 
slagregntett overflate

«Buffer» 
for vann

Kapillærsugende

Dampdiffusjonsåpen



Hva skjer med for tette overflatesjikt?
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Tett overflate

Tett overflate hindrer fukt i å 
diffundere. Akkumuleres i 

underlag. Avskallingsfare!

Diffusjonsåpen overflate

Fukt trekkes kapillært inn i 
hele overflaten

Nedfukting

Uttørking fra hele overflaten

Opptørking

Fukt renner ned langs flaten og 
trenger inn via sprekker/riss

Fuktmekanisme i pusset vegg med sprekk



Isolasjonsverdien- og nullpunktet i veggen
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Frostskader når underlaget er vått.
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Estetikk

Glans

Farge 

Opasitet

Forventninger til overflaten?



Hva er maling og hvilke 
egenskaper ønsker vi? 2
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Rivende teknologisk utvikling

Nytt
Rehab 1

Hva med 
silikon-
emulsjon?



Hva er maling?

Bindemiddel

Benevnelsen på malingen (silikat, lateks..)

Avgjørende for: vedheft, fleksibilitet, hardhet og utendørsbestandighet

Syntetiske harpikser og polymerer, tørrende oljerm limstoffer, kalk, sement eller 
vannglass

Pigmenter og løsestoffer (ekstedere)

Finmalt pulver som ikke løses opp av vann eller løsemidler

Gir farge, dekkevne, konsistens, beskytter underlag og malingsfilm mot skadelig UV

Kan ha antirustegenskaper

Gi spesielle egenskaper (selvlysende!)

Må være bestandige, tåle sollys og kjemikalier uten å blekes

I dag er pigmenter industrielt framstilte og har høy kvalitet (varierende pris)

Organiske pigmenter (Petrokjemisker råvarer (sterke og klare)

Uorganiske( Gruvedrift, Hvitt, rødt, sort, gult)
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Sluttbehandlingens krav

Underlaget

Materialene

Nytt Underlag

Gammelt

Malt

Klima

Behovene

Estetikk

Beskyttelse

Offersjikt

Forventninger til 
utseende

Krav til vedlikehold

Varianter

Kalkmaling

Flere varianter

KC-maling

Silikatmaling

Silikonharpiks/-
emulsjon

Akrylmaling

19 /

Bare 
male?

Barneslottet barnehage, Oslo



Flassende maling
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Fjern alltid den organiske 
malingen

Kjemisk

Mekanisk

Miljøbetraktninger

Hva skal gjøres etterpå?

Ny puss?

Blankmur?

Ny maling?

Og hvilken maling skal man 
velge???



Hva betyr Hydrofob, hydrofil, kapillærsug og 
dampdiffusjonsåpenhet

Hydrofob-

avviser vann (men ikke vanntett)

Gore-tex og Lotusblomster

Kapillærsug-
«sugerørseffekten»; porene 
trekker vann

Trær, mørtel, puss, betong…

Hydrofil-

liker vann, trekker vann til seg

Kalk, såpe… og visse biller! 

Dampdiffusjonsåpenhet (Sd) vs –motstand 
(µ)

Hvor stor motstand målt i meter det aktuelle 
materialet i gitt tykkelse har mot vanndamp. 
Materialet har motstandsfaktor µ

Eks : vapor-retarders sd >= 10 m, vapor 
barriers (sd >= 1000 m) and surface coatings 
(mineral paints: sd ~ 0.04 m, oil paints: sd = 1.0 .. 
2.6 m) (Wufi-wiki.com)
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Hydrofob

Inkubasjon Vann beholdes på
overflaten

Alger gror

Hydrofil

Inkubasjon Overflaten er tørr Ingen alger gror 2
0
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Inkubasjon med grønnalger
Test, Weber/MICOR/Universität Rostock (2005)
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Künzel´s Facade Protect Law

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 3,0

W (kg/m2 x h -0,5), vattenupptagning per tidsenhet

Tjockt org. färgskikt

Weber Silikonharts färg

Kalk färg

Sd (m), diffusionstäthet mätt som jämförbart stillastående luftskikt. 

W x sd < = 0,1 önskvärt

Materialets diffusionsöppenhet Sd

50 mm EPS= 6,25m. Plastfolie 25m.
1,20

1,40

Weber Silikonharts ytputs

Weber Silikat ytputs

Organisk  ytputs

KC-färg

Sd m

Serpo 303 Silikatfärg

Weber TopDry?



Hva skjer på godt isolerte vegger?

Dugg 

Kondensering

Ingen varme fra selve konstruksjonen

 Begroing

 Hvordan motvirke 
dette?
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Litt viktig info om 
Produktene 3



Skal du ha puss eller maling?

Puss (tynnpuss)

Tykkere slitesjikt

Høyere 
varmekapasitet 
(marginalt)

Struktur- høyere 
toleranse for 
avvik

Kan bli noe 
mørkere

Lengre levetid

Maling

Tynt sjikt

Høye krav til 
underlaget

Slites raskere

Rehab

Rimeligere

Hva er likt

2 sjikt/strøk for 
100% dekk

Offersjikt

Gir teknisk 
beskyttelse



«Rangering» Puss og Maling
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Pris

1. Maling

2. 1,5mm puss

3. TopDry

4. Rivpuss

Holdbarhet

1. Maling

2. 1,5mm puss

3. TopDry

4. Rivpuss

Vedlikehold

1. Maling

2. 1,5mm puss

3. TopDry

4. Rivpuss

• Hva er vedlikehold?



Tidligere malte underlag 

Weber Silikonharpiksmaling

Silkonharpiks med svært lite akryl

Hva kreves

Vask

Fjerne maling? Når?

Primer

Flere strøk vil påvirke dampdiffusjonsåpenheten 
(redusert Sd). 

Etter 4 strøk: oppfører seg som en akrylmaling

Egenskaper

2% glans

Dampdiffusjonsåpen

Hydrofob

99% dekkevne

2 strøk gir slagregntett overflate

Bilde: Bygg&Bevar



Nye mineralske underlag

KC-underlag

FlexiGuard

261 Fiberpuss (og 260 Sokkelpuss)

«Kalkpuss»

Underlag anbefalt Kan benyttes Kan benyttes

KC-underlag 303 Silikatmaling Silikonharpiksmaling KC-maling

Flexiguard Kun Sluttpuss (Silikonhapriks og TopDry)

Kalkpuss Kalkmalinger
KC-maling

303 Silikatmaling

260 Sokkelpuss Silikonharpiksmaling

261 Fiberpuss Silikonharpiksmaling 303 Silikatmaling Sluttpuss



Silikatmaling

Lang historie (1880-tallet)

Kvarts som smeltes (flytende)

Suges inn i underlaget

Blir en del av pussen (inntil 6mm reaksjonsproduk)

Svakt hydrofob, kapillærsugende og svært 
dampdiffusjonsåpen 

Brukes sammen med weber.ton 301 (rent vannglass)

Svak og porøs overflate

Kun på rene mineralske underlag

Silikat

KC

Hydraulisk kalk

Betong

Andre…

Husk vask

31



Silikonharpiksmaling

Til nytt og rehabilitering

Brukes sammen med weber.prim
Silikongrunn

Betong

Rene KC-underlag

Tidligere malte organiske underlag

Hydrofob

Husk vask av tidligere malte flater

32



Når bruke hva! Det finnes veiledere!

33



Grunnmur

34



Rehabilitering ?

35

Kaserna, Kristiansand



Kalkmalinger- den helt rene til kirkene-
weber.cal 249

Kun kalk, pigment og fyllstoff

Tilsettes 1,5 liter vann

OBS!

Bør ettervannes med Kalkvann (bruk Kulekalk)

Hydrofil, kapillærsugende og svært dampdiffusjonsåpen

Svak og porøs overflate

Svært kresen på

Underlag

Temperatur

Påføringsteknikk

Tynt og mange sjikt

Skal være nok med 2 strøk

36

http://www.weber-norge.no/moertel-fasade/produkter-loesninger/moertel-og-fasade-produkter/puss/roedvig-kulekalk.html


Kalkmalinger- til bygården/vernede bygg-
weber.cal 246

Kalk, pigment og fyllstoff

..og 2 % tilsetningsstoff

Tilsettes 1,5 liter vann

OBS!

Til ettervanning: Kalkvann eller vann

Hydrofil, kapillærsugende og svært dampdiffusjonsåpen

Svak og porøs overflate

Noe kresen på

Underlag

Temperatur

Påføringsteknikk

Tynt og mange sjikt

Skal være nok med 2 strøk
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Kalkmaling med det lille ekstra-
weber.cal 242 CD-maling

OBS

Tørt produkt

Vær nøye med vannmengden

Fordeler

Smitter noe mindre

Lengre holdbarhet

Sterkere overflate

Hydrofil, kapillærsugende og svært 
dampdiffusjonsåpen

Mange tynne strøk

Svært kresen på 

Temperatur

Ettervanning

38



Enda sterkere underlag? 
Weber.min 244 KC-maling

Til KC-underlag

Tradisjonell og flott

Hydrofil

Kresen på:

Herdebetingelser

Ettervanning

Påføringstykkelse

Temperatur

39



Supertipset!

Er overfalten porøs, støvete og 
krakkelert?

Ekstra forsterkning i vindusåpninger?

Bruk Vannstopp/BI-væske!

Forvann lett-

1:5 med vann- påfør med kost

40



Uhøytidelig «Rangering» Weber maling 
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Pris

1. Kalkmaling

2. Silikonharpiks

3. Silikat

Holdbarhet

1. Kalkmaling

2. CD- og KC-maling

3. Silikatmaling

4. Silikonharpiks

Vedlikehold

1. Kalkmaling

2. CD- og KC-maling

• Silikatmaling

• Silikonharpiks

• Hva betyr 
vedlikehold?



Ve og Vel
Sluttbehandlingens

Fargevalg og vedlikehold

Bergen 20.3.2018, Camilla Sandem Dhelie* 
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Litt viktig info om hva 
man gjør før man maler 4



Forarbeid

«Underlaget skal være velherdet, tørt, fast og fritt for støv, sot og fete 
forurensinger. Tidligere malte flater må rengjøres nøye. Løst sittende og 
gammel porøs og svak maling må fjernes»

Årsak til skader?

Hvordan fjernes maling?

(http://jamtfasad.nu/vara-tjanster/fasadrengoring/ )

44

http://jamtfasad.nu/vara-tjanster/fasadrengoring/


Malingsfjerning

”Fasader som är känsliga för vatten, eller har dåliga förutsättningar för uttorkning bör ej 
högtryckstvättas”

45



Alger og muggsopper

Overflatetemperatur

Farge

Fuktforhold

Tips:

Hvor kommer fukten fra?

Rengjøring med Klorin?

Antisopp-behandling?

Hvilket produkt?

46
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Våre malinger er tilpasset pussete underlag

48

Ikke til tre (selv om noen sier at silikat kan benyttes på treverk)

Sofienberg tekniske fagskole, Oslo



Generelt om mineralske malinger

Dampdiffusjonsåpne

Mineralske bindemidler

Kalk, sement, vannglass

Silikonharpiks

Uorganiske og mineralske pigmenter

Vannbaserte

Matt/ meget lav glans

Begrenset fargepalett

Alkaliske, fargestabile pigmenter

tradisjonell

49
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Litt viktig info om 
Fargevalg 5



Hva mener vi egentlig når vi sier fargen rød?

51



Når man ikke blir enig med seg selv… eller naboen

Vi oppfatter kanskje 
farge forskjellig

52

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6_OiHivHZAhXiC8AKHZbbALkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.weber-norge.no/hjem/pussfoeljetongen-episode-8.html&psig=AOvVaw3t8JWDvDS77TXr69XzCslR&ust=1521297792588766


Fargeforvirring pga struktur og bindemiddel
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Hva påvirker den endelige fargen

Fysisk
Pigmentbruk

Underlaget

Herding

Vannopptak og 
kapillærsug

Påføring

Nærliggende farger

Lyset og optiske effekter

Omkringliggende farger

Møkk!

Øyet som ser
Eks. Grått og blått

54



NCS Fargesystemet

55

http://www.ncscolour.no/hva-er-ncs/ncs-systemforklaring


Husk

En liten prøve
Fargen blir 
sterkere/mer intens 
på en større flate

Fargen blir lysere på 
en større flate

NS 3420
oppstrøksprøve

Prøvefelt

Struktur og farge

56



Fargenøkler og fargesystemer
RAL
NCS
RGB- CMYK

Private fargekoder
Weber

Jotun

Nordsjø

STO

Keim

57
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Webers fargeutvalg 6



Weber Standard fargevifte

59
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Pigmenterte malinger og sluttpusser

Produktguide
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cal 249 Kalkmaling X X X 1

cal 242 CD-Maling X X X X 2

min 244 KC- maling X X X X X 3

ton 303 Silikatmaling (X) X X X X X X X X X 0

ton Silikonharpiksmaling X X X X X X X X 0

Sluttpuss

min 201 Stenkpuss X X X X X 3

min 203 Slemmemørtel X X X 6

min 215 Sekkeskuring X X X 6

pas Silikatpuss X X X X (X) X 0

pas Silikonharpikspuss X X X X X X X 0

pas TopDry x x x x x x x x x 0



Hvor mørke farger kan vi egentlig lage?
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Refleksjonsverdi. Hvorfor?

62

Fargesammen-
setning

Lik og ulik 
refleksjonsverdi

Universell 
utformning
(luminanskontrast)

Behov for dil.fuger
ved ref.verdi < 10



Litt Fun Fact

Hvilke farger 
produseres
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Norge

Hvit

Grå

Lys grå

Eggehvit

Verdens mest 
brukte farger

Blå

https://forskning.no/blogg/jonas-har-arbeidsuke/bla-er-verdens-mest-populaere-farge


Hva med andre fargenøkler

64 /



Farge og struktur

65





En kundes vei til riktig farge

33096 S 3005-R80B
33097 S 4000-N
33098 S 5000-N
33067 S 4502-Y
33068 S 5005-Y80R



Norsk 
bygningshistorie på 5 
minutter

Kilde: www.byggogbevar.no



+/- ved lyse og upigmentert flate

Høy refleksjon

Lav 
overflatetemperatur

• Høyt duggpunkt

• Kondensering på 
overflaten

• Risiko for organisk 
vekst

Møkk og skitt synes 
godt

En hvit teglvegg i et 
byrom gir 20% mere 
lys- oppfattes som 

mer åpent



+/- ved mørk og pigmentert flate

Lav refleksjon

Høyere 
overflatetemperatur

• Lavere duggpunkt

• Mindre kondensering

• Tørker ut raskere

Riss og riper?
Fargestabilitet ved 

mettede farger?



Oppsummering farger

Farge er subjektivt
Farge kan 

kvantifiseres
Farge påvirkes av det 

omkringliggende

Farge påvirkes av 
underlag

Webers fargevelger
Riktig maling til riktig 

formål

71
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Nyhet- ny hydrofil 
sluttpuss 7
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Produktfordeler

+    Høyere bestandighet mot begroing

+    Ingen biocider  miljøvennlig og langtidsvirkende

+    Gir en rask uttørking av overflaten

+    Meget diffusjonsåpen

Weber topdry render

• Ny ferdigblandet sluttpuss

• Forbedrede egenskaper med 
«Aquabalance Technology»

• I tillegg til dagens silikat-/silikonharpikspuss
• (Brukes på samme måte!)



Bakgrunn

74

+ Våtere klima

+ Bedre isolerte vegger

+ Strengere bruk av kjemikalier

= Fasader som er fuktige over lenger tid 

= Økende problem med begroing

Sterkt hydrofobe (vannavvisende flater) og
«selvrensende» pusstyper kan gi problemer 
med striper og oppsamling av forurensninger.

Weber topdry render er hydrofil (vannopptakende)

Weber topdry render gir optimal 
uttørking av underlaget



75

Weber topdry render

• I salg fr o m april 2018

• Pris; ca 10 kr/m2 over 
Silikonharpikspuss

file:///C:/Users/C8139895/Documents/Foredrag og presentasjoner/AQUABALA.pdf
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Litt viktig info om 
Herding 8



Herding på vinterstid- effekt av temperatur. Et svensk eksempel (KC 50/50)

Härdningstid = hållfasthetstillväxt och uttorkning

Beräknad RF 80%

Temp °C

(Normal) 20 X

15 X

10 X

5 X

1 1,5 2 3 veckor



Herding på vinterstid- effekt av RF. Et svensk eksempel (KC 50/50)

Hur mycket längre härdningstid med höjt RF vid 5 °C
0 värdet är 3 veckor  

99

95 x

90 x

85 x

80 x

75 x

70 x

65 x

- 0 +1,5 +>3 fler veckor



Vind effekt på temperatur
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Wind chill effect (reduserer temperaturen på overflaten)

Wind Temperature in Co

m/sec +5 0 -5

Wind chill effect

2 2 -2 -7

4 -1 -7 -12

6 -4 -10 -16

8 -6 -13 -20

10 -10 -15 -23

12 -11 -16 -25

14 -12 -17 -26

16 -12 -18 -27

18 -13 -19 -28
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Litt viktig info om 
Vedlikehold 9



Hva menes med vedlikehold?

Konstruksjon

a) Horisontale flater

b) Sokkel

c) Beslag

d) Isolasjon (U-
verdi)

Påvirkninsgfaktorer

Farge og struktur

Himmelretning

Tilgang på sol

Lokalt mikroklima

Årstid

Beplanting

Vedlikehold

Lokalt varierende

Hvordan?
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Tips:
BPS 7100 og 7111

https://www.rg-service.no/produkter/bps/alge--og-mosemiddel


Variasjonsmuligheter med puss og maling



Flater med horisontal komponent (skrå flater)
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Langsiktighet i alt hva vi gjør

86

Blitzhuset Oslo



Oppsummering

Hensikt:

Offersjikt

Klimabeskyttelse

Estetikk

Når velge hva

Underlag

Krav til holdbarhet og vedlikehold

Estetikk



Tusen takk for oppmerksomheten

Camilla Sandem Dhelie

csd@weber-norge.no

90069794

88

Hunterwasser House, Wien

mailto:csd@weber-norge.no

