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Weber Serpomin EF Fasadsystem
Skötselanvisning
Weber Serpomin Ef är ett fasadsystem med mineralull samt ett 8-10 mm tjock putskikt med glasfiberarmering och en putsfärg av antingen silikat eller silikonhartstyp. Ytstrukturen kan vara slät, stänkt eller
handdragen glättad struktur.

Olika typer av skador
Mekaniska skador
Vid skador kan glasfiberväven ha skadats
så att den måste bytas/lagas.
Sprickor
Förekommer väldigt sällan, men ska alltid
lagas omgående.
Avflagningar mellan ytputs och putsbruk
Förekommer väldigt sällan men ska alltid
åtgärdas omgående.
1. Rengöring
Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är
nedsmutsade, kan de fräschas upp genom högtryckstvättning med varmtvatten, max 30 BAR. Var försiktig
vid anslutningar så att ej högtrycksstrålen riktas direkt
mot dessa. Undvik att använda tillsatser såsom tvättmedel, syror, alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en
mindre yta för att konstatera att resultatet blir acceptabelt. Mikroorganismer, alger och dylikt kan tvättas
bort med speciella tvättmedel. Kontakta saneringsfirma för råd.
2. Reparation av skador
Mindre skador, där glasfiberväven är intakt.
1. Ta bort löst sittande puts och tvätta
rent med vatten.
2. Laga skadan med Therm 261 EF-bruk
till en jämn nivå med omkringliggande ytor.

3. Större skador, där glasfiberväven
är skadad
1. Ta bort den skadade putsen så att minst
100 mm intakt glasfiberväven är frilagd.
2. Klipp till glasfiberväv så att den passar
med aktuell skada med 100 mm överlapp
mot befintlig väv.
3. Lägg på Therm 261 EF bruk på hela den frilagda
ytan ca 6 mm tjockt, lägg därefter i glasfiberväven
och stryk in det i bruket. Låt torka.
4. Lägg på Therm 261 EF-bruk till nivå med omkringliggande ytor och bearbeta till rätt struktur inför
ytputsen/färgen. Låt torka.
5. Påför färg eller färg och ytputs.

4. Rengöring, reparation av skador
och påförande av nytt ytskikt.
1. Hela fasadytan ska rengöras med t.ex.
högtryckstvättning. Var försiktig vid anslutningar.
2. Skador lagas enligt metod 1 och 2 ovan.
3. Påför färg och/eller ytputs av samma typ
som tidigare enligt gällande produktblad.

Det kan vara svårt att laga skador lokalt på en putsad
fasad dels måste man lyckas med strukturen samt är
det mycket svårt att få samma kulör på en färgbättring
lokalt, ofta krävs en omfärgning till naturliga avgränsningar som t.ex. hörn. Anlita en kunnig putsentreprenör om skadornas åtgärder känns svåra att klara själv.
Håltagning och uppsättning
av t.ex. armaturer
Mindre och lättare typer av armaturer kan sättas
upp på fasaden. Dessa montage ska dock utföras
av putssakkunnig.

3. Påför färg och ytputs lika omkringliggande ytor.

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Box 707, Gårdsvägen 18,169 27 Solna
Tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se

