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Bygninger opført med Ytong pro-
dukter har en række gode egen-
skaber som god varmeisolering, 
sundt og behageligt indeklima, 
god fugtbalance og behagelig lyd-
regulering. Dertil kommer, at det 
uorganiske materiale er mod-
standsdygtigt mod fugt og råd.
Overfladebehandling med puds 
eller spartel og maling sikrer 
stærke og smukke overflader.Ind-
vendige vægge og lofter, forbliver 
smukke, nemme at rengøre og 
vedligeholde. Facaderne modstår 
vejrpåvirkninger og er nemme 
at rengøre f.eks. for alger.

Ytong Pudssystem 
– Udviklet til overfladebehandling af porebeton

Ytong Pudssystem
Ytong Pudsystem er udviklet spe-
cielt til porebeton. Det sikrer, at 
porebetonens unikke egenskaber 
ikke ændres  ved overflade- 
behandling. 
 
	Diffusionsåbne overflader
	Vandafvisende facader
		Fleksible overflader, der 

ikke revner eller afskaller
	Miljøvenlige løsninger
	 Ingen afgasning af lugt og 

skadelige stoffer

Én leverandør
Ved at vælge samme materiale- 
leverandør til råhuset og over-
fladebehandling både ude og inde 
opnår man en lang række fordele 
ud over de rent byggetekniske.
Ytong kan hjælpe med at optimere 
løsningerne teknisk og økonomisk. 
I forlængelse af udarbejdelse af 
montageplaner, optimeres løsnin-
gerne til overfladebehandlingen.

Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og 
ekstra styrke,  uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne egenskaber.
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Massive ydervægge af Ytong Po-
rebeton yder god varmeisolering. 
Men tykkelsen og isoleringsevnen 
betyder at konstruktionen får 
relativt store temperaturbevæ-
gelser. Det stiller specielle krav til 
ovefladebehandlingen. Den skal 
på én gang være stærk og vand-
afvisende, så den modstår vejrlig, 
slag og stød.Samtidig skal pudsen 
være fleksibel, så den ikke revner 
og afskaller med temperatursving-
ningerne. Ytong Grundpuds og 
Ytong Slutpuds er udviklet til 
præcist at opfylde, disse krav. 
 

Ytong Grundpuds
Ytong Grundpuds er en cement-
baseret puds, der netarmeres og 
fungerer som underlag for Ytong 
Slutpuds.  
 
Ytong Slutpuds
Ytong Slutpuds er også en cement-
baseret puds og anvendes som  
afsluttende pudslag på en netar-
meret Ytong Grundpuds.  
Ytong Slutpuds er nem at abejde 
med på grund af den lave densitet 
og den høje elasticitet. Forbruget 
er lavt – omkring 2 kg/m².

Facademaling
Ytong Slutpuds kræver normalt 
ikke yderligere overfladebehand-
ling, men hvis man ønsker en 
mere vandafvisende overflade, kan 
pudsen males med udvendig faca-
demaling. Xella anbefaler Dinova 
Facamaling fra Rockidan A/S, som 
er systemgodkendt til alle udven-
dige Ytong pudssystemer, såfremt 
varenummer og projektadresse 
registreres   ved ordreafgivelsen. 
Varenr. XY123UDE.

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, diffusions-
åbne overflader, der  sikrer porebetonens 
evne til at regulere indeklimaet.

Stærke, vandtætte facader

Smukke, diffusionsåbne 
indvendige overflader

Ved tapetsering med væv eller filt skal der altid fuldspartles.



1) Ytong Gipspuds kan anvendes indvendig og i tørre zoner.  

2) I vådrum skal anvendes Ytong Cementspartel. 

Muligheder for pudsløsning/overfladebehandling

Underlag Udvendig pudsløsning Indvendig pudsløsning 1) Vådrum 2) 
Ytong Blokke 

eller 

Elementer

1. Ytong Grundpuds + 

    armeringsnet

2. Ytong Slutpuds 

3. Evt. facademaling 

    (Rockidan: XY123UDE)

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

3. Indvendig silikatmaling

     (Rockidan: XY456INDE)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Malerbehandling iht. MBK 2996

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Malerbehandling iht. MBK 2296

Ytong Energy+ 1. Ytong Grundpuds + 

    armeringsnet

2. Ytong Slutpuds 

3. Evt. facademaling 

    (Rockidan: XY123UDE)

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

3. Indvendig silikatmaling

     (Rockidan: XY456INDE)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Malerbehandling iht. MBK 2996

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Malerbehandling iht. MBK 2296

Ytong Multipor 1. Multipor Letmørtel + 

    armeringsnet

2. Ytong Slutpuds 

3. Evt. facademaling 

    (Rockidan: XY123UDE)

1. Multipor Letmørtel + armeringsnet

2. Multipor Letmørtel eller 

    Multipor Kalkfinpuds

3. Indvendig silikatmaling

     (Rockidan: XY456INDE)

1. Multipor Letmørtel + armeringsnet

2. Vådrumssikring (ikke fuldt dæk-

kende)

3. Fliser eller lign.

Silka Kalksand-

sten

1. Ytong Grundpuds + 

    armeringsnet

2. Ytong Slutpuds 

3. Evt. facademaling 

    (Rockidan: XY123UDE)

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

3. Indvendig silikatmaling

     (Rockidan: XY456INDE)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Malerbehandling iht. MBK 2996

1. Ytong Cementspartel  (kantspartel)

2. Malerbehandling iht. MBK 2296

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 luftfug-
tighed skal der beregnes en tørretid på én dag pr. 1 mm 
pudstykkelse.
 Xella fraråder udvendig pudseabejde i vinterhalvåret, 
med mindre der foretages omhyggelige vinterforan-
staltninger, som omfatter afdækning og opvarmning af 
materialerne. 

5Ytong Pudssystem



6Ytong Pudssystem

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.

Ytong Pudssystem  
– Enkelt og sikkert at bruge, inde og ude

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. Reparations- 
mørtel skal være helt tør,  før der 
arbejdes videre.

Kantspartling / fuldspartling

Hjørner rettes af med Ytong Cements-
partel  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.

Vægfladens planhed undersøges med 
retholt.

Når spartelmassen er hærdet, slibes 
med silbebræt.

Udadgående hjørneprofiler monteres 
(se side 9). Lod og vatter kontrolleres.
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Udførelse af indvendige overflader med Ytong Gipspuds

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.

Armeringsnettet glittes ind i grundpud-
sen, så det ligger lige under overfladen.

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

Grundpudsen glattes til helt jævn 
overflade.

Udførelse af indvendige overflader med Ytong Grundpuds

Vægfladen afrettes med retholt.Vægfladen påføres et lag Ytong Gip-
spuds. Lagtykkelse 6-10 mm.

Udadgående hjørner forstærkes even-
tuelt med Ytong hjørneprofiler.

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

Overfladebehandling med Ytong Gipspuds udføres 
uden Ytong Armeringsnet.



8Ytong Pudssystem

Montering af drypnæse- og hjørneprofiler

Ved gennemgående fuger monteres 
Ytong Dilatationsprofiler.

Nettet på dilatationsprofilet pudses 
over.

Den beskyttende plaststrimmel fjernes.

Langs soklen monteres Ytong drypnæ-
seprofil, som nivelleres efter mu-
rersnor udspændt 1 cm fra væggen.

Der påføres et tyndt lag Ytong Grund-
puds, hvori nettet på plasticdrypnæse-
profilet 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 diagonalfor-
stærkning af Ytong Armeringsnet. min. 
20x30 cm.
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Udførelse af udvendige overflader med Ytong Pudssystem

Ytong Grundpuds trækkes på hele væg-
fladen med 10 mm tandspartel.

Baner af Ytong Armeringsnet monteres 
med 10 cm overlæg.

Grundpudsen glattes til helt jævn 
overflade.

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

Ytong Armeringsnet glittes 1/3 ind i 
grundpudsen.

Ytong Slutpuds trækkes på med 
stålbræt i et tyndt lag.

Hjørneprofilet monteres med Ytong 
Grundpuds.
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Noter
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Xella Danmark A/S

Helge Nielsens Allé 7

8723 Løsning

Telefon:  75 89 50 66

www.ytong.dk


