
PUTSA
Cementbruk A
Används som sockelputs där det ställs höga krav på hållfastheten. Används även vid murning av
glasbetongblock, natursten och betongblock samt vid putsning av kallmurar.

Arbetsanvisning
Blandning: 
Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare. Använd cirka 4 liter rent kranvatten per
säck (25 kg). Detta ger 14 liter färdigt bruk. 

Användningsråd vid murning: 
Murstenarna ska vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Mura
alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna ska kasseras. Skydda alltid murverk mot regn respektive sol,
håll jämn temperatur och alltid över 5 °C under härdningstiden. 

Användningsråd vid putsning: 
Underlaget förvattnas och det färdiga putsskiktet eftervattnas för ökad hållfasthet. 

Vinteråtgärder: 
Vid användning under 5 ˚C ska vinteråtgärder vidtas. Murning kan ske med tillsättande köldtillsats, men detta
ersätter ej vinteråtgärder, d.v.s värme, snöskydd etc. Under varma årstider ska murverkat skyddas mot direkt
solstrålning. Sträva alltid att hålla cirka 15 ˚C under härdningstiden.

Teknisk data
Bindemedel Cement

Ballast Natursand 0–3 mm

Frostbeständig Ja

Bearbetningsbar Ca 2 h

Rek. skikttjocklek 10–12 mm

Förpackning
Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons
behållare.

Lagring
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Lagring
25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr
förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från
tillverkningsdatumet.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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