Udviklet til porebeton

Ytong Pudssystem

Ytong Pudssystem

Ytong Pudssystem
– Udviklet til overfladebehandling af porebeton
Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og
ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne egenskaber.
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Smukke, diffusionsåbne
indvendige overflader
Kravet til en indvendig overfladebehandling af Ytong Porebeton er først
og fremmest, at den skal være diffusionsåben for at sikre porebetonens
unikke evne til at regulere indeklimaet ved at optage og afgive rumfugt.
Til pudsning af indvendige Ytong vægge anvendes Ytong Gipsspartel, som
giver en smuk og stærk overflade, der efterfølgende kan tapetseres,
påføres væv eller filt, eller males med diffusionsåben Ytong vægmaling.
I vådrum og hvor der stilles særlige krav til styrke og fugtbestandighed,
skal der anvendes Ytong Cementspartel.
Ytong Gipsspartel til indvendige vægge
og lofter af Ytong. Elegante, diffusionsåbne overflader, der sikrer porebetonens
evne til at regulere indeklimaet.

Ved tapetsering med væv eller filt skal der altid fuldspartles.
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Generelle udfaldskrav
 Limrester/løbere skal være fjernet
 Skår større end 12 mm fyldes med
Ytong Reparationsmørtel
 Synlige bærehåndtag i blokke udfyldes med Ytong
Reparationsmørtel.
 Indvendige fuger kantspartles til glat overflade med
Ytong Cementspartel.
 Vægge må i planhed ikke afvige mere end 5 mm målt
over 2 m retholt. Til eventuel udbedring indvendig
anvendes Ytong Cementspartel.
 Skarpe niveauspring indvendig (over 4 mm) spartles
med Ytong cementspartel.
 Lunker over 4 mm målt over 2 m retholt udfyldes 		
med Ytong Reparationsmørtel.

Generelle krav til udendørs pudsearbejde
Udvendige pudsabejde bør kun foregå i tørt vejr, når
døgntemperatur og murværkets temperatur er mellem
5 °C og 25 ºC, og ikke i direkte sol.
Beskyt frisk puds mod for hurtig udtørring, dæk den af,
eller hold den fugtig.
Ved risiko for regn i de første døgn efter påførelse af
pudsen, bør facaden holdes afdækket, til pudslaget er
hærdet igennem.
Under klimabetingelserne 20°C / 60 % relativ luftfugtighed skal der beregnes en tørretid på én dag pr. 1 mm
pudstykkelse.
Xella fraråder udvendig pudseabejde i vinterhalvåret,
med mindre der foretages omhyggelige vinterforanstaltninger, som omfatter afdækning og opvarmning af
materialerne.

Muligheder for pudsløsning/overfladebehandling
Underlag

Udvendig pudsløsning

Indvendig pudsløsning 1)

Vådrum 2)

Ytong Blokke

1. Ytong Grundpuds +

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

2. Malerbehandling iht. MBK 2996

eller
Elementer

armeringsnet
2. Ytong Slutpuds

3. Indvendig silikatmaling

3. Evt. facademaling

(Rockidan: XY456INDE)

(Rockidan: XY123UDE)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)
2. Malerbehandling iht. MBK 2296

Ytong Energy+

1. Ytong Grundpuds +
armeringsnet
2. Ytong Slutpuds

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

2. Malerbehandling iht. MBK 2996

3. Indvendig silikatmaling

3. Evt. facademaling

(Rockidan: XY456INDE)

(Rockidan: XY123UDE)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)
2. Malerbehandling iht. MBK 2296

Ytong Multipor

1. Multipor Letmørtel +

1. Multipor Letmørtel + armeringsnet

1. Multipor Letmørtel + armeringsnet

armeringsnet

2. Multipor Letmørtel eller

2. Vådrumssikring (ikke fuldt dæk-

2. Ytong Slutpuds

Multipor Kalkfinpuds

3. Evt. facademaling

3. Indvendig silikatmaling

(Rockidan: XY123UDE)
Silka Kalksandsten

1. Ytong Grundpuds +
armeringsnet
2. Ytong Slutpuds
3. Evt. facademaling
(Rockidan: XY123UDE)

kende)
3. Fliser eller lign.

(Rockidan: XY456INDE)
1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

2. Malerbehandling iht. MBK 2996

3. Indvendig silikatmaling
(Rockidan: XY456INDE)
1. Ytong Cementspartel (kantspartel)
2. Malerbehandling iht. MBK 2296

1)

Ytong Gipspuds kan anvendes indvendig og i tørre zoner.  

2)

I vådrum skal anvendes Ytong Cementspartel.
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Ytong Pudssystem
– Enkelt og sikkert at bruge, inde og ude
Ytong Pudssystem er udviklet specielt med henblik på hurtig og effektiv udførelse. Ytong
Spartel- og Pudsprodukter er sammensat, så den porøse porebetonoverflade ikke skal
primes før pudsning. I tørre perioder bør overfladen dog forvandes. Ytong produkterne er
lette at trække på underlaget, nemme at bearbejde til perfekte overflader og tørretiden er
kort. Armeringsnet, sokkel- og hjørneprofiler gør det nemt at udføre flotte og stærke
løsninger med et minimum af tilpasning.
Udsætning og reparation

Limrester fjernes og mindre
niveauspring udjævnes med slibebræt.

Huller og skader udbedres med Ytong
Repartionsmørtel. Ved større huller
lægges stykker af Ytong Porebeton
i Reparationsmørtelen.

Reparationen afrettes med slibebræt,
til overfladen er jævn. Reparationsmørtel skal være helt tør, før der
arbejdes videre.

Hjørner rettes af med Ytong Cementspartel eller Ytong Gipspuds, som
trækkes ud over hjørnet med stålbræt
eller -spartel.

Derefter trækkes der ud over hjørnet
fra tilstødende vægflade, således at
hjørnet står skarpt.

Når spartelmassen er hærdet, slibes
med silbebræt.

Udadgående hjørneprofiler monteres
(se side 9). Lod og vatter kontrolleres.

Vægfladens planhed undersøges med
retholt.

Kantspartling / fuldspartling

Ytong Pudssystem
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Udførelse af indvendige overflader med Ytong Grundpuds

Når kantspartlingen er helt tør kan
væggen påføres et lag Ytong Grundpuds
med en 10 mm tandspartel.

Ytong Armeringsnet trykkes fast i den
våde Ytong Grundpuds.

Grundpudsen glattes til helt jævn
overflade.

Overfladen glittes med plastglittebræt.
Efter udtørring kan overfladen males
med indvendig Silikatmaling.

Armeringsnettet glittes ind i grundpudsen, så det ligger lige under overfladen.

Udførelse af indvendige overflader med Ytong Gipspuds

Udadgående hjørner forstærkes eventuelt med Ytong hjørneprofiler.

Vægfladen påføres et lag Ytong Gipspuds. Lagtykkelse 6-10 mm.

Vægfladen afrettes med retholt.

Overfladebehandling med Ytong Gipspuds udføres
uden Ytong Armeringsnet.
Overfladen glittes med glittebræt. Efter
udtørring kan overfladen males med
indvendig Silikatmaling.

7

Montering af drypnæse- og hjørneprofiler

Langs soklen monteres Ytong drypnæseprofil, som nivelleres efter murersnor udspændt 1 cm fra væggen.

Der påføres et tyndt lag Ytong Grundpuds, hvori nettet på plasticdrypnæseprofilet trykkes fast.

Derefter fyldes nettet
med Ytong Grundpuds.

Hjørneprofiler monteres i et tyndt lag
Ytong Grundpuds. Profilet bringes i
lod og nettet fyldes op med Ytong
Grundpuds.

I dør- og vinduesåbninger monteres
Ytong hjørneprofiler. Det vandrette
drypnæseprofil bringes i vatter.

I alle falshjørner monteres diagonalforstærkning af Ytong Armeringsnet. min.
20x30 cm.

Ved gennemgående fuger monteres
Ytong Dilatationsprofiler.

Nettet på dilatationsprofilet pudses
over.

Den beskyttende plaststrimmel fjernes.

Ytong Pudssystem
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Udførelse af udvendige overflader med Ytong Pudssystem

Hjørneprofilet monteres med Ytong
Grundpuds.

Ytong Grundpuds trækkes på hele vægfladen med 10 mm tandspartel.

Baner af Ytong Armeringsnet monteres
med 10 cm overlæg.

Ytong Armeringsnet glittes 1/3 ind i
grundpudsen.

Grundpudsen glattes til helt jævn
overflade.

Ytong Slutpuds trækkes på med
stålbræt i et tyndt lag.

Overfladen glittes med plastglittebræt.
Efter udtørring kan slutpudsen males
med facademaling.
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Noter
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