
weber.base 222  mur- och putsbruk B

Användningsområde
Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten 
ovan mark, samt invändig putsning av t ex källarväggar. Be-
träffande putsning på lättbetong rekomenderar vi base105 
Vitgrund och base 130 lättbetongputs B.

Egenskaper
Kombinationsbruk för både murning och putsning

Kulörer
Infärgas ej.

Lagring
Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats 
Max 12 månader från tillverkningsdag 
 

Underlag
Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA, socklar och 
grundmurar som ska grundas med Base 103 Rödgrund samt 
tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra 
och jämnt sugande murstenar/block.

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. Stenens beskaffenhet ska 
vara torr, damm och fettfri. Underlag ska vara torrt, damm 
och fettfritt innan putsning. Skyddstäckning ska alltid utfö-
ras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforder-
liga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings 
möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C 
under utförandet och härdning.
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Maskiner och utrustning
Blandare 
• M100 (snabbgående blandare) 
• Planblandare 
• Maskinvisp 
 
 

Blandning
Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i 
långsamtgående blandare 7 - 10 min. 
25 kg ger ca 16 liter bruk.

Förbehandling
Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang 
med finspridarmunstycke. 
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med Base 
103 Rödgrund.

Applicering
Mura med fyllda fogar, var extra noga med stötfogarna. 
Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt. 
Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10 mm per på-
slag. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. 
Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

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 baserat på kalk och cement med 
natursand som ballast. Bruket är ej pumpbart.


