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Absorberende kjellerpuss
weber dry renovation er kun til innendørs bruk,  
fremfor alt på kjellervegger av tegl/naturstein som har 
problem med salt og fuktinntrengning.

Forberedelser
Fjern eksisterende puss, og rengjør med vann slik at  
alt støv og annet løst materiale er borte fra overflaten 
som skal pusses. Sett opp pusslirer for anvisning av 
total pusstykkelse. Hvis murverket er vått må det tørke 
opp før pussarbeider starter. Murverket må gjerne 
være fuktig, men fritt vann må stoppes. Tørt murverk 
må forvannes før påføring av weber dry renovation.  
Forvanning skal utføres for hvert pussjikt.

Pussing
For å bevare den unike porestrukturen i produktet,  
slås pussen på for hånd, med hjelp av en murskje.

Når det første sjiktet er påført, børstes det med en lett 
fuktet kost. Dette gir en grovere struktur som sikrer  
bedre heft til neste sjikt. La overflaten tørke i minst  
24 timer før sjikt 2.

OBS; ikke komprimer pussen, men stryk av pussen med 
en rettholdt. Pussen appliseres til en total tykkelse mellom 
20 og 40 mm, med påslag på maks 15 mm per sjikt.

Pusssjikt 2
Forvann overflaten som skal pusses.
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Se instruksjonsfilmen

weber dry renovation
 

https://www.se.weber/film

Brettskur overflaten til en enhetlig struktur.

Kast på weber dry renovation en gang til ferdig tykkelse 
og dra av overflaten med rettholdt mot pusslirene.

Overflaten kan nå være som den er; lys grå, eller males 
med enten webermin 244 KC-maling, eller weberton 
303 silikonmaling.

Brettskuring kan utføres når overflaten er fingertørr og 
du ikke blir våt på fingertuppene når du tar på pussen. 

Pussen må herde ca. 3–4 uker før maling. 
Maling påføres i to strøk, med tørk mellom påføringene.  

Se separat produktblad på www.weber-norge.no

https://www.se.weber/filmarkiv
https://www.se.weber/filmarkiv/fasadputs-och-murbruk/renoverar-en-kallarvagg-med-weber-dry-renovation
https://www.se.weber/filmarkiv
https://www.glava.no/produkter/innervegg/weber-dry-renovation?source=search


Saint-Gobain Byggevarer AS  

Sandstuveien 68,
0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tlf: 04455 

glava.no

weber dry renovation

Artikkelinfo
Salgsenhet:  20 kg sekk
Antall på pall:  48 sekker
Lagringstid:  12 måneder 
NOBBnr.: 57768177
Artikkelnummer:  5200820434

20 kg
ADD WATER

4,0 L

20-40 mm

APPLICATION
THICKNESS CONSUMPTION

1 kg /m�
/min


