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Nr. M 655 025

Udgave: 2017-08-22KÖSTER Finpuds

Hvidt finpuds til spartling af flader, inden- & udendørs.
Egenskaber
Filtseegnet tyndlagspuds til fremstilling af glatte dekorative overflader i
lagtykkelser på 2-5 mm, på saneringspuds og mineralske undergrunde.
KÖSTER Finpuds er hydrofob, samt vand-, vejr- & frostbestandig.
Overfladen har en fin lukket struktur og er egnet til påføring af maling
eller tapet.

Tekniske data
Farve Hvid
Filtsebar Efter ca. 60 min

(temperaturafhængigt)
Kan efterbearbejdes (+ 20 °C) Efter 1 dag pr. mm lagtykkelse
Trykstyrke (28 dage) CS III
Massefylde Ca. 1,9 kg/l
Forarbejdningstid (+ 20 °C) Ca. 1 time
Lagtykkelse (som puds) Maks. 5 mm
Kornstørrelse ≤ 0,7 mm

Anvendelse
KÖSTER Finpuds er særligt egnet som flade- & glatspartel på
mineralske undergrunde, KÖSTER Saneringspuds og grundpuds,
såvel inden- som udendørs. Kan anvendes i gammelt og nyt byggeri til
renovering af facader, sokler og indvendige vægge. Til reparation af
revner ved ilægning af armeringsvæv og efterfølgende belægning med
finpuds, samt som glat finpudsbelægning til facaderenovering.

Undergrund
Egnede undergrunde: KÖSTER Saneringspuds, murværk, beton og
andre mineralske undergrunde såsom tætningssvummer, for eksempel
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå og 2 hvid samt KÖSTER
Kældertæt. Undergrunden skal være fast, ren og bæredygtig samt fri
for olie, fedt, cementslam og andre vedhæftningshæmmende dele.
Stærkt sugende og saltholdige undergrunde grundes først med
KÖSTER Polysil TG 500. Skader i undergrunden og ujævne flader
udlignes først med KÖSTER Saneringspuds, hvorpå der indenfor 3
døgn eller efter 28 døgn påføres KÖSTER Finpuds.

Forarbejdning
25 kg KÖSTER Finpuds blandes med i alt 6,0-7,0 liter vand. Ca. ¾ af
vandmængden hældes i en blandebalje og pulveret irøres med en
langsomt kørende blandemaskine. Den resterende vandmængde (¼)
tilsættes til regulering af konsistensen. Der blandes til en homogen,
klumpfri konsistens. Blandetiden skal være ca. 3 minutter.

Påføringen sker med 6/8 mm tandspartel, murske eller kalkkost, i op til
5 mm lagtykkelse. 

Efter ca. 60 minutter har KÖSTER Finpuds sat sig og kan glattes med
et filtsebrædt. 

Efterfølgende behandling med diffusionsåben maling er mulig.

Forbrug
1,4 kg/m² pr. mm lag

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage
M 655 025 25 kg sæk

Lagring
6 måneder ved tør og frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed
Der bør anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i
øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Relaterede produkter
KÖSTER Polysil TG 500 Nr. M 111
KÖSTER Saneringspuds Grå Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtig Nr. M 663 030
KÖSTER Saneringspuds Hvid, let Nr. M 664 025
KÖSTER Hydrosilikatplade Nr. M 670
KÖSTER Armeringsvæv Nr. W 411
KÖSTER Spærremørtel Nr. W 530 025
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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