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 weber gypsum naturgips
•   går att putsa 60 mm i ett påslag
• krymper ej
  

Om produkten 
Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och 
brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. 
Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete 
eller i färdigt konstruktion. 

Egenskaper 
• Brandsäker
• Låga egenemissioner

• Lågalkalisk
• Normaltorkande 

Appliceringsmetod 
• Appliceras för hand
• Pumpbar

• Sprutbar 

Användningsområde 
Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum 
Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, 
tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tät-
skikts system användas.     

Typ av underlag 
• Gipsskiva
• Block
• Betong
• Lättbetong

• Mineraliskt underlag
• Tegel
• Puts 

Begränsningar 
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
• Endast inomhus             

Blandning 
Gypsum Naturgips blandas med ca 14 l vatten/ 25 kg, häll all-
tid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet 
ej rengöres mellan blandningarna blir öppettiden kortare. 25 
kg gips ger ca 30 l färdigt gipsputs Använd borrmaskin och 
brukspropeller. Material åtgång: 25 kg/m² vid 30 mm tjocklek. 

Användning 
Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig 
putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda på-
slag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätarmering. 
Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag. Gipsbru-
ket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur. 

Efterbehandling 
Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylba-
serade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men 
då måste ytan primas med weber vidhäftare späds 1:1 med 
vatten.             

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Produktspecifikation
Materialåtgång Material åtgång: 25 kg/m² vid 30 mm tjocklek.

Rekommenderad 
skikttjocklek

2-60mm

Minsta skikttjocklek 2 mm

Maximal skikttjocklek 60 mm

Vattenbehov ca 14 l vatten/ 25 kg

Öppentid ca 60 min

Torktid ca 6 mm/ dygn vid + 20 C RF 65 %

Fibrer Nej

Tryckhållfasthet 28 dygn 2-3 MPa

Brandklass A1

CE-märkning Ja

Lagring 6 mån

Förpackning 25 kg säck 
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Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
 


