
weber.therm 340 underlagsbruk

Användningsområde
Används som första grovputspåslag  i SERPOROC Fasad-
system ( tjocklek min 10 mm)   

Systemtillhörighet
Serporoc

Egenskaper
Fiberförstärkt 
Pigmenterat 
Pumpbart i 60 m slang

Lagring
Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats 
Max 12 månader från tillverkingsdag 
 

Underlag
Therm 321 mineralullsskiva, weber 323 nät

Säkerhetsföreskrifter
Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. 
galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller bruks-
pumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 
tons bruksfickor.

Förberedelser
Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig 
om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet 
ska vara torr. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkring-
liggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning 
finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor 
i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns 
samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid 
överstiga +5grader C under utförandet och härdning.
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25kg säck
1000kg storsäck
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Maskiner och utrustning
Brukspump 
• P50 max 60m slang Ø32mm 
Blandare 
• M100 (snabbgående blandare) 
• Planblandare 
Genomströmningsblandare =JA Obs GS tillsats krävs

Blandning
Blanda therm 340 Underlagsbruk med vatten i snabbgående 
blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 
min. Håll konstantvattenmängd. Vid användande av genom-
strömningsblandare krävs GS tillsats. Blanda produkten i 
relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruks-
massan blandats klumpfri.

Förbehandling
Se till att weber 323 nät är väl sträckt. Använd gärna Therm 
325 Clips om nätet är ojämt och buligt.

Applicering
Therm 340 Underlagsbruk påförs med lämplig putsspruta, t 
ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. 
Kan även dras på för hand. Påför Therm 340 Underlagsbruk 
så att armeringsnätet är täckt av bruk, Ca 10 mm tjocklek 
(ca 20 kg/m²). Bruket dras av med rätkäpp. Ytan ska vara 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat 
än att den information som lämnas i detta produktblad.  
Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför 
Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt 
påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, 
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala 
förhållanden.

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och ce-
ment med välgraderadvit dolomit och natursand som bal-
last. Speciellt avsedd för SERPOROC Fasadsystem. 
Pumpbart.


