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Hva er byggrehab-
preaksepterte løsninger



1)Gode produkter 
2)Gode løsninger og beskrivelser

3)God utførelse
4)Godt vedlikehold



Hva er REHAB – formelt sett?
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Ikke tiltak Tiltak

Uendret NybyggVedlikehold Rehabilitering Ombygg Tilbygg PåbyggOppgradering

Kilde: Sintef Byggforsk/Anders Kirkhus



Hjelp finnes bla i Byggforskserien?

• Ca. 800 anvisninger
• Anvisning: Vår anbefaling for et begrenset 

saksområde
• Oppfyller TEK
• Gyldig i hele landet
• Robuste løsninger

• Anvisningene henger sammen
• Revisjonstakt: 1 – 30 år, ca. 10 % hvert år
• Målsetting: Alltid oppdatert (uavhengig av 

utgivelsesdato)
• = Forhåndsdokumenterte løsninger

14
Kilde: Sintef Byggforsk/Anders Kirkhus



Bakgrunnsinformasjon

• Stilarter

• Bygningsvern

• Eldre byggeregler
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Kilde: Sintef Byggforsk/Anders Kirkhus



Overflater

• Kondens og heksesot

• Renhold og vedlikehold inne

• Fasaderengjøring, grafitti

• Ettersyn av fasader og tak

• Vedlikehold av fasader og tak

16Kilde: Sintef Byggforsk/Anders Kirkhus



Når byggherren ønsker noe ulovlig?

• Plikt til å si:

17
Kilde: Sintef Byggforsk/Anders Kirkhus



Hva er byggrehab-
forutsetninger



FDV+US

 FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader 
(FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra 
overtagelse etter nybygging/rehabilitering frem til 
riving/sanering. 

 U er den utvikling bygget gjennomgår i det samme 
tidsforløpet

 S er den service et bygg skal yte til brukerne

- Forvaltning, Drift, Vedlikehold, 

- Utvikling og Service

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



FDV- Historie og utvikling
Moses:  Utsagn om miljøsanering….

3. Mosebok 
kap 14 v33-54

”Når det er kommet spedalskhet på et hus, da skal den som eier huset gå og melde det til presten og 
si; 
Det ser ut for meg som om det har kommet spedalskhet på huset.....

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Utsagn om miljøsanering….

 ”Når det er kommet spedalskhet *)  på et hus, da skal den som eier huset gå og 
melde det til presten og si; Det ser ut for meg som om det har kommet 
spedalskhet på huset. 
Så skal presten la huset rydde, før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke 
alt som er i huset skal bli urent; og deretter skal han komme og se på huset.
Dersom han da, når han ser på flekkene, finner at flekkene på husets vegger 
viser seg som grønnlige eller rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn 
veggen, da skal han gå ut av huset til husets dør, og han skal holde huset tillåst i 
7 dager. 
Den syvende dag skal presten komme igjen, og når han da ser på det og finner 
at flekkene har bredt seg ut på husets vegger, da skal han la steiner som 
flekkene er på, brytes ut og kastes utenfor byen, på et urent sted. .....”

*) Spedalskhet = nyere oversettelse av Bibelen brukes; sopp.

=> En beskrivelse av hvordan utføre soppsanering 

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Kong Magnus Lagabøter - 1276

”De bønder som sokner til kirken plikter å 
tjærebre kirken hvert tredje år om vinteren”.

Dette er essensen i det å ta vare på verdier:

 Definere ansvar HVEM

 Definere hvor ofte NÅR

 Definere jobben HVORDAN  OG  MED HVA

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



HVORFOR UTFØRER VI VEDLIKEHOLD ??

• Utvikling av kvalitet eller standard er avhengig av 
om bygningen vedlikeholdes. 

• Etter en tid må vanligvis bygningen utbedres for 
å løfte den opp til opprinnelig standard.   

• Dersom bygningen skal løftes opp til dagens krav 
til standard (nye forskrifter, brukerkrav), gjør man 
en modernisering.

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



HVORFOR VEDLIKEHOLD ??

Fra SINTEF Byggforsk

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Hvilke forventninger har vi?

• Holdbarhet?
• Teknisk
• Estetisk

• Estetikk?
• Trend
• Tradisjon
• Arkitekttegnet

• Brukervennlighet?
• Sikkerhet?
• Økonomi vs forventninger?
• Brukers intensjoner?
• Vernestatus?



Målet er å opprettholde ønsket 
kvalitetsnivå
Vedlikeholdsfilosofier – tre typer:

Løpende/akutt vedlikehold (skader)
 beskrives som ikke planlagt og tilfeldig vedlikehold, dvs at utbedringer eller 

utskiftinger utføres først når behovet har blitt påtrengende nok. Dårlig løsning.

Forebyggende vedlikehold - Intervallbundet (kalenderbasert) 
vedlikehold
 For eksempel yttervegger males med et visst antall års mellomrom uavhengig av 

slitasje, taket skiftes etter en vedlikeholdsplan.

Tilstandsbasert vedlikehold
 Ved tilstandsbasert vedlikehold følges tilstanden kontinuerlig eller kontrolleres ved 

fastlagte tidspunkter. Tilstandsanalyser. Ut fra disse resultatene vil man så utføre 
nødvendige reparasjoner og utskiftinger.

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



DRIVKRAFTEN FOR OPPRETTHOLDELSE AV STANDARD:

Lover og forskrifter
 Plan- og Bygningsloven med forskrift. Kulturminneloven. Brannforebyggende 

forskrift. Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner. Arbeidsmiljøloven m.fl.

Sikkerhet
 Riktig vedlikehold kan bidra til økt sikkerhet for bygningen og virksomheten

Økonomi
 Uten vedlikehold vil en bygning forfalle. Jevnlig vedlikehold er billigere enn å vente til 

etter forfallet har satt inn... (Energi?)

Helse
 Arbeidsmiljø og inneklima påvirkes av vedlikeholdet....

Miljø
 Vedlikehold virker inn på vår trivsel..

Kultur
 Bygninger og bygningsmiljø er en viktig del av vår kultur og kulturarv....

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Faktorer som innvirker på et byggverks levetid

• Materialegenskaper
• Styrke, formbarhet, E-modul ....

• Design
• Arkitekter og prosjekterendes ansvar....

• Utførelse
• Håndverksmessig standard, entreprenørens ansvar....

• Miljø
• Fysisk, kjemisk, meteorologisk....

• Vedlikehold
• Preventivt, systematisk, planlagt....

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Når markedet styrer prisen:

• Overgang fra økonomisk tenkning til satsing på kvalitet, krever omstilling og nytenkning:

PRIS = KOSTNAD + FORTJENESTE

FORTJENESTE = PRIS - KOSTNAD

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Vedlikeholdsplanlegging – er det nødvendig???
ER ALT OK 
HER….????

 Fasade?

 Vinduer?

 Taktekking ?

 Ventilasjon?

 Røropplegg?

 Våtrom?

 Elektrisk anlegg?

 Øvrig teknisk anlegg?

 Energieffektivt?

 HMS / SHA

. m.m.m.HVORDAN ER NÅ-SITUASJONEN???

Kilde: Multiconsult v/Ole Øyvind Moen



Kalkhistorie på 3 
minutter





(AP Photo/Dan Balilty











Den lengstlevende aktiviteten innen 
brannvern, og har vært en grunntanke 
hele tiden. 

Etter bybrannen i Bergen i 1561 
begynte man å anlegge brede 
«allmenninger» som skulle hindre 
fremtidige branner å spre seg.

I løpet av 500 år brant Oslo helt ned til 
grunnen 12 ganger.

Etter en bybrann i 1624 bestemte Kong 
Christian IV at byen skulle gjenbygges 

i mur og stein for å redusere 
brannfaren.

Passiv-/bygningsmessig brannsikring

Kilde: Firesafe v/Atle Killerud



Status for dagens 
pussfasader



Realiteten
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Status gamle bygårder
• Utsatt vedlikehold – dyr 

rehabilitering
• Dødsulykker pga. deler av fasader 

faller ned
• Gårdeiernes ansvarsområde

• Eks. En hel gavlvegg falt ned i 
Storgata i Oslo

• En ”tikkende bombe” når 
vedlikehold uteblir!

Sement ble introdusert i slutten av 1800-
tallet og ble vanlig å bruke etter 

innføring av generell murtvang i 1904
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Rivende teknologisk utvikling
Nytt

Rehab 1

Hva med 
silikon-
emulsjon?



Hjelp til selvhjelp finnes…

• ByggogBevar.no

• https://www.byggogbevar.n
o/media/184380/veileder%
20vedlikehold%20murg%C
3%A5rder.pdf

• https://www.byggogbevar.n
o/media/2015618/Murgards
fasader%20oppussing%20
og%20vedlikehold.pdf
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Litt typiske skaedbilder
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Taknedløp-
Manglende vedlikehold, enkelt å gjøre noe med!





4
7

Stigende fukt i sokler og murverk

40 cm
Fukt og svake materialer i kombinasjon gir 
skader





Mer overflatevann og tine-fryse 
sykluser









Hva kan egentlig gå galt med puss?

Fugemønster 
synes

Fugemønster 
synes

For tynt 
pussjikt

Manglende 
grunning

Stort 
fuktopptak

Stort 
fuktopptak

Dårlige 
beslagsløsnin

ger

Grov og åpen 
puss

Manglende 
pussjikt

Puss faller 
av

Puss faller 
av

Dårlig heft 
(årsak?) Frostskader Elde

Maling flasser 
av

Maling flasser 
av Diffusjonstett Organisk 

basert maling

Konstant 
fuktbelastnin

g

BegroingBegroing Beslag Mikroklima Farge Veggens U-
verdi



Puss og mørtelforeningens bok

https://issuu.com/byggutengrenser/docs/fa
saderehabilitering_2009_skjermopp

Klikk på boka for direkte link



Tilstandsvurdering/Kontrollmetoder
•Kontroll av ”bom”, overflatens styrke og vedheft
•Kontroll av malingstype, vedheft og farge
•Kontroll av fuktgjennomgang, fuktinnhold og klorider (salter i overflaten)
•Kartlegging av sprekker, riss og setninger

KontrollKontroll

•Laboratorieundersøkelse av pussens korngradering, 
•karbonatisering, 
•Malingstype
•Utføres av Sintef

Videre tester? Videre tester? 

•god, dårlig, meget dårligTilstandsklasseTilstandsklasse

•type skader og omfangSymptombeskrivelseSymptombeskrivelse

•Forslag til tiltakUtbedringsalternativUtbedringsalternativ
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Rent praktisk

1)Undersøk skaden- kartlegg skadetype
a) Få en god beskrivelse (NS 3420 eller funksjonsbeskrivelse)
b) Unngå totalpris- be om enhetspriser

2)Innhent flere tilbud
3)Vurder løsningene

a) Reparasjonsmetode
a) Enkel maling vs flekkvis vs hel ompussing

b) Materialvalg (= tilpasset underlaget)
c) Tidsbruk (=sesongarbeid)
d) Tildekking og KS-rutiner

4)Langtidstankegang framfor «raskt og enkelt»

OBS! Malingsvalg er VIKTIG!



Rengjøringsmetoder
• Høyttrykksvask /lett fasadevask (vann) på nedsmusset fasade

• Trykk og vinkel tilpasses underlaget

• Kjemisk vask på grafitti, saltutfellinger, sopp/alger
• Tilpasses underlaget og type smuss

• Sandblåsing (våt, tørr) for fjerning av puss/underlag
• Vær obs! på påkjenning på underlaget

• Tørrissandblåsing på svært ømfintlige overflater (ref. Nidarosdomen, 
Trondheim)

• Hugging, meisling, sliping av puss/underlag
• Som alternativ til kjemisk malingsfjerning



Vedlikeholdsplan
• Årlig vedlikehold:

• Rens av takrenner.

• Kontroll av fasadepunkter der ulike typer materialer ligger inntil 

hverandre på utsatte steder.

• Sjekk om det har oppstått riss og lignende, særlig på vannrette og 

svakt skrånende murfalser og sålebenker.

• Vask av fasadefremspring med vann og børste.

• Sjekk at det ikke samler seg fuktighet inntil husveggen, for eksempel 

på grunn av rusk og rask som lagres, terreng som har blitt for høyt, 

eller manglende fall fra huset.

• Sjekk om det har oppstått fuktskjolder og sprekker i puss/murverk.

• Kontroller tilstanden på maling og treverk i vinduer og dører.

• Vedlikehold hvert 10. år:

• Regn med å sette opp stillas hvert 10.år. Da 

må man tette riss der ulike materialer 

møtes, krasse ut og reparere revner i 

pussen og vaske bort løs skitt. 

• Eventuell løs puss bør skrapes bort og 

erstattes. 

• Hull i takrenner og nedløp må tettes, og 

man må gå over vinduer og beslag. 

• Hvert 10., 20. eller 30. år når stillaset 

er oppe, vil det kunne være behov for 

større reparasjoner av puss og 

malingslag.



Betongrehabilitering

























Eksempel:
Reparasjon og puss gammel betongvegg

Såpevask og 
høytrykksvasking

Reparasjon av 
sår, sprekker med 

egnet mørtel

Grunning med  
KC 10/90 

(Rødgrunning)

Grovpuss med KC 
35/65 

(tilsvarende M5)

Finpuss med KC 
50/50

Maling med 
diffusjonsåpen 

maling



Pussrehabilitering



Tradisjonell pussoppbygging
• Hensikt

• Vern mot vannlekkasjer
• Andre påkjenninger
• Estetikk (farge og struktur)

• Forutsetning
• Harmoni mellom underlag og puss
• Pussoppbygging

• Type pussmørtel velges ut fra type underlag!



Oppbygging av puss

Anbefaling

• tre-sjikts/tykkpuss for beste resultat 
(Klima 2000)

Grunning

• 3-5mm
• Heft til underlaget
• Jevne ut suget
• Grov og sterk

Grovpuss

• Oppretting
• Vern mot vann
• Mindre sterk og finere korn

Sluttpuss

• Sikre slagregntetthet
• Estetiske
• ”offersjikt”
• svakest og finest

Grunning

Grovpuss

Sluttpuss

Grunnin
g

Sluttpuss



Prosess: Mur- og pussarbeid

Forarbeid –
riving og 

pussfjerning

Reparasjon av 
sprekker i puss 

og underlag

Grunning (sikre 
heft mellom 
underlag og 

puss)

Grovpuss (rette 
opp og jevne ut 

overflater)

Sluttbehandling 
( finpuss, 

slemming, 
maling)



Eksempel:
Reparasjon av fasade gammelt teglbygg (ca. 1900)

Fjerning av 
gammelt 

pusslag ved 
meisling 

/sandblåsing

Reparasjon 
av tegl med 
Hydraulisk 

Kalkmørtel og 
evt. 

sparestein

Grunning 
med 

Hydraulisk 
Kalkgrunning 

(grov)

Grovpuss 
med 

Hydraulisk 
Kalkmørtel 

(max 10 mm i 
hvert påkast)

Sluttpuss 
med 

Hydraulisk 
Kalkmørtel 
Fin evt. Ren 
Kalkmørtel

Maling med 
silikatmaling, 

kalkmaling 
eller 

Hydraulisk 
kalkmaling



Fasadesystemer som 
rehabilitering

• Lang vedlikeholdsintervall

• Endret utseende

• Lett vedlikehold

• Fasadeblokk

• Etterisolering

• Luftet kledning

• HUSK!
• Alle systemer passer ikke i 

slagregnutsatte områder!



Når man ønsker noe mer
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 Puss systemer
 Isolerte systemer
 Ventilerte systemer



Puss på isolasjon
• Puss på EPS
• Puss på mineralull

• Kan brukes på vegger som betong, murvegger og 
bindingsverk

• Utforming av beslag, detaljer og nøyaktighet er 
suksessfaktorer

• Fordeler 
• EPS: Slagfast og god på fukt
• Mineralull: God på lyd og brann

• Kun i områder med lav til moderat slagregnsbelastning!



Puss på luftet kledning

Armert pussystem

Vindsperre

Lekter

Pussplate

Klimavegg 



Puss på luftet kledning –
2 pussmetoder

• Robust og fleksibelt 
fasadesystem for alle typer 
bygg

• To-trinns tetting for bygg i 
hardt klima

• For nybygg og rehabilitering

• Store variasjonsmuligheter i 
overflatebehandlinger

• Slankt og fleksibelt 
fasadesystem

• To-trinns tetting sikrer 
ventilering og drenering

• Enkelt, rimelig og hurtig

• Ideelt for større bygg



Suksesskriterier



Arbeid i norsk klima
(+7 grader og 85%RF)
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Norsk klima – utfordringer!
• Slagregn

• Fryse/tine-prosesser

• Årstidsvariasjoner

• Kontinuerlig forskning og utvikling 
av systemer tilpasset norsk klima

• Utfordringer og løsninger
• Beskyttelse av materialer som ikke 

”liker” fukt
• Systemer som håndterer fukt



Suksesskriterier
Sesong for pussing – 15. april – 15. september

Puss ALDRI under + 5 grader C

4 – 8 uker herdetid med min. + 5 grader C

Overdekning/inndekning for sol og kulde

NS 3420, kap N- Vinterarbeid



Hvorfor går mørtelen i stykker
• Vann ekspanderer 9% når det fryser

• Kritisk poremetning er 91,7%
• Høyere fuktinnhold vil medføre sprengning

• Porøsitet er både single store porer, mikroporer og sammenhengende kapillærer

• For enkel teori for mørtel

• Porevannet inneholder løst kalk

• Fryseprosessen går utenfra og innover

• Økt trykk inne i mørtelen og i de små porene 

• Frysepunktet avh av løste salter og størrelsen på poren

• Repetetive nullpunktspasseringer gir kumulativ effekt

• Fuktinnholdet i mørtel er opptil 97%

• Hvordan forhindre ødeleggelse
• Reduserer frysepunktet

• Sterkere materiale

• Øke porøsiteten

86 /



Generelle anbefalninger fra (tidl.) NPMF

87 /

• Følger man NS 3419 og NS 3420 vil de fleste vinterforholdene være ivaretatt.
• Følgende informasjon kan likevel være en nyttig påminnelse:

• Materialer og produkter bør forhåndslagres i tempererte lokaler
• Fjern plasten på toppen av pallene for å unngå kondens.
• Dekk til murstein og blokker eller plasser dem under tak
• Minimumstemperatur for mur og pussarbeider er +5 °C
• Benytt fabrikkframstilt mørtel.
• Bruk aldri kloridholdige frysepunktsenkende stoffer.

• De kan føre til armeringskorrosjon og saltutslag
• I murmørtel: Frysepunktsenkende stoffer kan tilsettes iht produsentens anvisninger
• I pussmørtel: Bruk aldri frysepunktnedsettende stoffer

• Bland ikke store mørtel-blandinger som blir stående lenge
• Isoler mørteldunken
• Bruk inntil 60 grader på blandevannet
• Beskytt mot nedbør. Dekk til murkrone, isolasjon og vegg når arbeidet avsluttes for dagen

• Det vises forøvrig til Byggforskserien – 520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold



Norsk klima er ikke gunstig for kalkarbeider

88 /

Årsmiddel temperatur -1985-
2014 (Norsk Klimadata)

Årsmiddel vinter temperatur -1985-
2014 (Norsk Klimadata)

Årsmiddel Sommer temperatur -
1985-2014 (Norsk Klimadata)



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

Gjennomsnitt-
temperatur i 
Norge
+7°C/ 85%RF

Bergen?



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

Gjennomsnitt-
temperatur i 
Norge
+7°C/ 85%RF



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

Gjennomsnitt-
temperatur i 
Norge
+7°C/ 85%RF



Pussveiledninger

92 /



Rehabiliteringsløsninger
Puss- og murmørtler tilpasset

• Underlag
• Kalkbaserte systemer
• Norske byggeskikker

Sluttbehandling
• Kalkbasert
• Silikatbasert
• Kalk/Sement basert
• Silikonharpiksbasert

Rehabilitering av puss
• Tegl
• Leca
• Porebetong
• Betong



Puss og mørtel til eldre konstruksjoner

94 /

• Byggeår 1850 til 
1915 (ca)

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



FDV, arbeidsveiledninger og sjekklister 

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weeber-norge.no
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Tett overflate hindrer fukt i å 
diffundere. Akkumuleres i 
underlag. Avskallingsfare!

Diffusjonsåpen overflate - mineralsk

Fukt trekkes kapillært inn i 
hele overflaten

Nedfukting

Uttørking fra hele 
overflaten

Uttørking

Tett overflate - organisk

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

Hvordan velge riktig maling til pusset vegg med riss



Maling på pusset underlag

97 /

• Hva slags underlag 
er det?

• Hva er kravet til 
estetikk?

• Hvor i Norge er det?

• Til mur
• ALLTID 

dampdiffusjonsåpen
t

• Husk beslag og evt
primer

Kalk 
til 

kalk

Kalk 
til 

kalk

Silikat til 
kalk og 

flater med 
lite friksjon

Silikat til 
kalk og 

flater med 
lite friksjon

Silikonharpiks
til de fleste nye 

underlag

Silikonharpiks
til de fleste nye 

underlag

Alt. 
Sement-
maling til 
betong

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Maling på tidligere malt underlag
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• Hva er det malt 
med tidligere?

• Krav til estetikk?
• Flekk vs. hel ommaling?

• Alltid 
dampdiffusjonsåpent

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Hva mener vi med sluttpuss?
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• Sluttbehandlingen er «kornet»

• Mere slitesterk og eksklusiv

• Mindre kravstor til underlaget

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no
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Hva med andre løsninger



Fiberpuss-systemet

101 /
Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Den Fiberpussen har vi!
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• Siden 2004
• Vårt topp-produkt

• Til de fleste 
underlag

• Inne og ute
• Nytt og rehab

• Stor variasjon av 
overflatebehandling

• Norsk produsert

• EPD

• KC-basert

• Hydrofob

• Fleksibel

• Eneste anbefalte 
løsning til all 
Leca®



Pussen til ALLE sokler 260 Sokkelpuss

103 /

Fiberarmert puss 
KC 35/65
Hydrofobert
Limstoffer

ALLE underlag!

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Pussen til ALLE sokler 260 Sokkelpuss
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Fiberarmert puss 
KC 35/65
Hydrofobert
Limstoffer

ALLE underlag!



Weber Serpomin og Weber Serpotherm

• Puss på mineralull
• Ideell v/brannkrav

105

• Spesielt godt egnet på bakvegg av tegl, puss, betong
og Leca. 

• Til nybygg og rehabilitering

• Liten til moderat lagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet).

• Puss på EPS
• God på lyd
• Inntil 4 etasjer

• Rask og enkel montering

• Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp

• Gjennomgående isolasjonssjikt som hindrer kuldebroer

• God bestandighet mot mekanisk påvirkning

• Testet i klimakarusell og innehar SINTEF 
Tekn. Godkj. (nr 2428)

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Puss på porebetong
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• Suksesskriterie
• Grunningen må 

ikke inneholde 
Portlandsement

• Hvitsement eller 
kalk

• Nye underlag

• Rehabilitering

• Som alltid
• Vær obs! på 

beslag og sokkel

Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Puss på isolerte grunnmurssystemer (ICF)

• Fasade
• Weber Fiberpuss system
• Inkl sluttbehandling

• Sokkel
• Weber 260 Sokkelpuss
• Gjerne uten sluttbehandling

• Under bakken
• Weber Superflex 10 (bitumen)
• Grunnmurspapp/knotteplast ???

• http://www.sintef.no/byggforsk/fagblogg/poster/varmeisolering-og-tetting-
av-yttervegger-mot-terre/

107 /Alle dokumentene kan lastes ned her: www.weber-norge.no



Farget murmørtel
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• FM-1021 Sort
• FM-1022 Koksgrå
• FM-1143 Brun
• FM-1144 Rød
• FM-1145 Offwhite
• FM-1201 Hvit
• FM-1202 Gråhvit
• FM-1410 Karamell
• FM-1413 Kaffe
• FM-2801 Grå
• FM-1402 Korall
• FM-1415 York
• FM-1418 Kloster
• FM-1420 Toscana
• FM-1295 Rosa
• FM-1782 Lys oker
• FM-1784 Varmgul
• FM-1311 Hvit marmor
• FM-1313 Gul marmor
• FM-1146 Lys grå

• Kvalitet
• M5, storsekk/silo
• På forespørsel
• Tilpasset tegltypen
• Vi gjør tester



FOR NORSKE FORHOLD
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