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 webertherm 421 dilfogslist
•   Används då det saknas naturliga avgränsningar.
• Kan vara ett alternativ vid kulörbyten på rivputsen
• Sågning (heta arbeten) kan undvikas genom att an-

vända Therm 421 

Om produkten 
webertherm 421 dilfogslist används i kombination med kulör-
byten på rivputs eller om det saknas naturliga avgränsningar 
i putsarbetet.         

Användningsområde 
Therm 421 Dilfogslist 18mm, används till Serporoc MK 2 Fa-
sadsystem samt vid konstruktionsfogar i tunga stommar som 
ska putsas.         

Begränsningar 
• Bör kompletteras med mjukfog
• Ej övermålningsbar 

Bra att veta 
Listen skall monteras i lod med clips             

Användning 
Rörelsefogar kan utföras på olika sätt. 
Weber rekommenderar i första hand att vertikala rörelsefogar 
i Serporocsystemet lämnas öppna. Hela putsskiktet samt nät 
sågas upp med en vinkelslip så att en fogbredd om ca 5 -8 
mm erhålls. OBS: Tänk på att använda skyddsglasögon. 
Therm 421 Dilfogslist kan med fördel användas om man har 
svårt att hitta naturliga avgränsningar eller vid kulörbyten på 

tex en rivputs. 
Listens membran kan med fördel skäras upp för att på så sätt 
minimera risken för sprickbildning i membranet, om mem-
branet avlägsnas kan man med fördel använda en infärgad 
mjuk fog. 
 
OBS. Therm 421 Dilfogslist är ej övermålningsbar. 

Efterbehandling 
Efter att sista lagret puts är applicerat bör fogen skäras upp. 
Om detta inte görs riskerar listen att spricka. Vertikala fogar 
kan lämnas öppna eller fogas med mjukfog. Horisontella fogar 
ska alltid fogas med mjukfog.     

Observera 
Var noga med att weber 323 nät överlappar hela den galvade 
delen på profilen, nätet ska gå ända fram till förhöjningen på 
18mm.                         

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.

Produktspecifikation
Förpackning Längd 3000mm 10st/bunt


