
MONTERING 
DEKORSTEIN

Bruksveiledning for montering av dekorstein 

Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no

SITTER SOM STØPT!
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Forarbeid på betong 
og pussunderlag
Overfl aten må være fast og fri 
for løse partikler, støv og fett.
Bland Hey’di KZ med rent vann i 
forholdet 1:3 og kost blandingen 
på veggen, dette gjøres gjerne dagen 
før montering av steinen. Alternativt 
kan overfl aten forvannes grundig, 
gjerne i fl ere omganger, men det 
må ikke være fritt vann på overfl aten 
når monteringen starter. Under-
lag av lettklinker (Leca) trenger 
ingen forbehandling, men en lett 
forfukting gjør påføring av mørtelen 
lettere. På veldig glatt betong kan 
det være en fordel å montere en lekt 
nederst på veggen som støtte for å 
hindre siging.

Bruksmåte
Bland ut Hey’di Bom Fast klebe-
mørtel som beskrevet på sekken. 
Lag deretter til en velling (gyse-
masse) bestående av Hey'di KZ og 
vann blandet 1:1, iblandet Hey'di 
Bomfast til slemmekonsistens. 
Mørtelen trekkes på veggfl aten med 
brett, deretter slemmes baksiden av 
steinen med vellingen, og steinen 
presses godt inn i klebemørtelen 
mens vellingen på baksiden av 
steinen fortsatt er bløt. 

Da steinene ikke skal fuges er det 
viktig at overskudd på kantene av 
steinen fj ernes fortløpende, her er en 
liten fi rkanskje godt egnet.

Alternativ montering er å dobbelt-
klebe, det legges like mye klebe-
mørtel på baksiden av steinen som 
på veggen og steinen presses mot 
underlaget på samme måte.

Forbruk
2 kilo Hey’di Bom Fast gir ca. 
1 liter masse.

For mer informasjon 
se www.heydi.no

Hey’di Bom Fast, Hey’di KZ , kost, 
murskje og blandedrill m/visp.

NB! Les bruksanvisningen 
på Hey’di Bom Fast eller på 
www.heydi.no før du begynner. 

DETTE TRENGER DU
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SLIK GJØR DU DET
MONTERING AV DEKORSTEIN

Kost Hey’di KZ/vann 
blandingen på veggen.

Jobb Hey’di Bom Fast utover 
fl aten.

Steinen skal ikke fuges.

Fyll brettet med Hey’di Bom 
Fast.

Baksiden på steinen slemmes 
med Hey’di Bom Fast blandet 
som gysemasse. Se side 1

Overskudd fj ernes 
fortløpende.

Legg neste stein.

Hey’di Bom Fast trekkes på 
veggen med brett.

Steinen presses godt inn 
i Hey’di Bom Fast.
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Hey'di AS. Adresse: PB 13 Frogner, N-2016 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01 
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no
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