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Status gamle bygårder

• Utsatt vedlikehold – dyr rehabilitering

• Dødsulykker pga. deler av fasader 
faller ned

• Gårdeiernes ansvarsområde

• Eks. En hel gavlvegg falt ned i Storgata 
i Oslo

• En ”tikkende bombe” når vedlikehold 
uteblir!

Sement ble introdusert i slutten av 1800-

tallet og ble vanlig å bruke etter 

innføring av generell murtvang i 1904



Realiteten
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Kompetansesenteret innen rehabilitering av bygg

7.–9. november 2012
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Rivende teknologisk utvikling

Nytt

Rehab.



Hjelp finnes…

• ByggogBevar.no
• https://www.byggogb

evar.no/media/184380
/veileder%20vedlikehol
d%20murg%C3%A5rder.
pdf

• https://www.byggogb
evar.no/media/201561
8/Murgardsfasader%20
oppussing%20og%20ve
dlikehold.pdf
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Hva skjer når vi velger gal 
overflatebehandling?

Fugemønster 

synes
For tynt pussjiktFor tynt pussjikt

Manglende 
grunning

Manglende 
grunning

Stort fuktopptak
Dårlige 

beslagsløsninger
Dårlige 

beslagsløsninger
Grov og åpen 

puss
Grov og åpen 

puss

Puss faller av Dårlig heftDårlig heft FrostskaderFrostskader

Maling flasser av DiffusjonstettDiffusjonstett
Organisk basert 

maling
Organisk basert 

maling
Konstant 

fuktbelastning
Konstant 

fuktbelastning



Tilstandsvurderinger

• Fasadens alder og materialtyper?

• Sprekker og sår?
– Årsak?

• Temperatur under arbeid!

• Hvorfor inndekking av fasade er viktig!

• Fargenyanser mellom puss og maling!



Tilstandsvurdering/Kontrollmetoder

•Kontroll av ”bom”, overflatens styrke og vedheft

•Kontroll av malingstype, vedheft og farge

•Kontroll av fuktgjennomgang, fuktinnhold og klorider (salter i overflaten)

•Kartlegging av sprekker, riss og setninger

•Kontroll av ”bom”, overflatens styrke og vedheft

•Kontroll av malingstype, vedheft og farge

•Kontroll av fuktgjennomgang, fuktinnhold og klorider (salter i overflaten)

•Kartlegging av sprekker, riss og setninger

Kontroll

•Laboratorieundersøkelse av pussens korngradering, 

•karbonatisering, 

•Malingstype

•Utføres av Sintef

•Laboratorieundersøkelse av pussens korngradering, 

•karbonatisering, 

•Malingstype

•Utføres av Sintef

Videre tester? 

•god, dårlig, meget dårlig•god, dårlig, meget dårligTilstandsklasse

•type skader og omfang•type skader og omfangSymptombeskrivelse

•Forslag til tiltak•Forslag til tiltakUtbedringsalternativ
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Taknedløp-
Manglende vedlikehold, enkelt å gjøre noe med!



Rengjøringsmetoder

• Høyttrykksvask /lett fasadevask (vann) på nedsmusset fasade
– Trykk og vinkel tilpasses underlaget

• Kjemisk vask på grafitti, saltutfellinger, sopp/alger
– Tilpasses underlaget og type smuss

• Sandblåsing (våt, tørr) for fjerning av puss/underlag
– Vær obs! på påkjenning på underlaget

• Tørrissandblåsing på svært ømfintlige overflater (ref. 
Nidarosdomen, Trondheim)

• Hugging, meisling, sliping av puss/underlag
– Som alternativ til kjemisk malingsfjerning
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Rent praktisk

1) Undersøk skaden- kartlegg skadetype
a) Få en god beskrivelse (NS 3420 eller funksjonsbeskrivelse)
b) Unngå totalpris- be om enhetspriser

2) Innhent flere tilbud

3) Vurder løsningene
a) Reparasjonsmetode

a) Enkel maling vs flekkvis vs hel ompussing
b) Materialvalg (= tilpasset underlaget)
c) Tidsbruk (=sesongarbeid)
d) Tildekking og KS-rutiner

4) Langtidstankegang framfor «raskt og enkelt»

OBS! Malingsvalg er VIKTIG!
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Planlagt vedlikehold koster mindre 
( (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-22/id387767/?q=om 

eiendomsforvaltning&ch=4#KAP3-1-4)
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Planmessig vedlikehold forutsettes her å være basert på teknisk 

kunnskap og kompetanse. Feil utført vedlikehold vil som regel ikke 

være lønnsomt. Når vi skal vurdere om planmessig vedlikehold gir 

god økonomi, må dette vurderes i forhold til alternativet.



Vedlikeholdsplan
• Årlig vedlikehold:

– Rens av takrenner.

– Kontroll av fasadepunkter der ulike typer materialer 

ligger inntil hverandre på utsatte steder.

– Sjekk om det har oppstått riss og lignende, særlig på 

vannrette og svakt skrånende murfalser og 

sålebenker.

– Vask av fasadefremspring med vann og børste.

– Sjekk at det ikke samler seg fuktighet inntil 

husveggen, for eksempel på grunn av rusk og rask 

som lagres, terreng som har blitt for høyt, eller 

manglende fall fra huset.

– Sjekk om det har oppstått fuktskjolder og sprekker i 

puss/murverk.

– Kontroller tilstanden på maling og treverk i vinduer 

og dører.

• Vedlikehold hvert 10. år:

– Regn med å sette opp stillas hvert 10.år. Da 

må man tette riss der ulike materialer møtes, 

krasse ut og reparere revner i pussen og vaske 

bort løs skitt. 

– Eventuell løs puss bør skrapes bort og 

erstattes. 

– Hull i takrenner og nedløp må tettes, og man 

må gå over vinduer og beslag. 

• Hvert 10., 20. eller 30. år når stillaset er 

oppe, vil det kunne være behov for 

større reparasjoner av puss og 

malingslag.



Tradisjonell pussoppbygging

• Hensikt

– Vern mot vannlekkasjer

– Andre påkjenninger

– Estetikk (farge og struktur)

• Forutsetning

– Harmoni mellom underlag og puss

– Pussoppbygging

• Type pussmørtel velges ut fra type underlag!



Oppbygging av puss

Anbefaling

• tre-sjikts/tykkpuss for beste resultat 
(Klima 2000)

Grunning

• 3-5mm

• Heft til underlaget

• Jevne ut suget

• Grov og sterk

Grovpuss

• Oppretting

• Vern mot vann

• Mindre sterk og finere korn

Sluttpuss

• Sikre slagregntetthet

• Estetiske

• ”offersjikt”

• svakest og finest

Grunning

Grovpuss

Sluttpuss

Grunnin

g

Sluttpuss
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BOM (hul lyd og skader- hvorfor skjer det?)

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

Low adhesion to 
substrate

+

Good adhesion to 
substrate

+

Good adhesion to 
substrate

+

Render stronger 
than substrate

Render stronger than 
substrate

Render weaker than 
substrate

Warm or moist 

climate/weather

Cold or dry 

climate/weather

Ved tilpasset og svakere puss enn underlaget vil heften være 

god uansett vær og påkjenning



Mer overflatevann og tine-fryse 

sykluser
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Stigende fukt i sokler og murverk

40 cm
Fukt og svake materialer i kombinasjon gir 

skader



Prosess: Mur- og pussarbeid

Forarbeid –

riving og 

pussfjerning

Reparasjon av 

sprekker i puss 

og underlag

Grunning (sikre 

heft mellom 

underlag og 

puss)

Grovpuss (rette 

opp og jevne ut 

overflater)

Sluttbehandling 

( finpuss, 

slemming, 

maling)



Eksempel:
Reparasjon og puss gammel betongvegg

Såpevask og 
høytrykksvasking

Reparasjon av 
sår, sprekker med 

egnet mørtel

Grunning med  
KC 10/90 

(Rødgrunning)

Grovpuss med KC 
35/65 

(tilsvarende M5)

Finpuss med KC 
50/50

Maling med 
diffusjonsåpen 

maling



Eksempel:
Reparasjon av fasade gammelt teglbygg (ca. 1900)

Fjerning av 
gammelt 

pusslag ved 
meisling 

/sandblåsing

Reparasjon 
av tegl med 
Hydraulisk 

Kalkmørtel og 
evt. 

sparestein

Grunning 
med 

Hydraulisk 
Kalkgrunning 

(grov)

Grovpuss 
med 

Hydraulisk 
Kalkmørtel 

(max 10 mm i 
hvert påkast)

Sluttpuss 
med 

Hydraulisk 
Kalkmørtel 
Fin evt. Ren 
Kalkmørtel

Maling med 
silikatmaling, 

kalkmaling 
eller 

Hydraulisk 
kalkmaling



Fasadesystemer som rehabilitering

• Lang vedlikeholdsintervall

• Endret utseende

• Lett vedlikehold

• Fasadeblokk

• Etterisolering

• Luftet kledning

• HUSK!

– Alle systemer passer ikke i 
slagregnutsatte områder!



Moderne pussløsninger
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� Puss systemer

� Isolerte systemer

� Ventilerte systemer



NBI Godkjenning av 

fasadesystemer

• Testingen har gitt  kunnskaper 
om kritiske punkter i systemene. 
Dette bygger vi inn i  
kvalitetssikring for å forebygge 
skader.

• Med gode produkter, systemer, 
detaljer og arbeidsutførelse blir 
resultatet godt!



NBI Klimakarusell
• Fremprovosere skader ved en akselerert klimatesting

• 1time i hvert kammer i 4 ganger pr. dag (inntil 48 uker)

– Krav NBI-godkjenning: 4 uker

– Testet i 48 uker !



Puss på isolasjon

• Puss på EPS

• Puss på mineralull

• Kan brukes på vegger som betong, murvegger og 
bindingsverk

• Utforming av beslag, detaljer og nøyaktighet er 
suksessfaktorer

• Fordeler 
– EPS: Slagfast og god på fukt

– Mineralull: God på lyd og brann

• Kun i områder med lav til moderat slagregnsbelastning!



Etterisolering - Puss på isolasjon



Hva er Luftet kledning?

Sikkerhet
To-trinns tetting av 

fasade 
(snekkerentreprise + 

pussentreprise)

Alle bygg
Nybygg, men også 

rehab i kombinasjon 
med isolasjon

Klima

Sikrer at vann som evt. 
kommer inn også 

kommer ut uten å gå 
innom isolasjon/gips 

Estetikk Gir ingen synlige 
plateskjøter

Morgendagens 

fasdesystem
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Puss på Luftet kledning
Robust løsning for de mest værutsatte bygg

Bakvegg/

konstruksjon

Gips (GU X)

Trestendere 

cc60cm

Sementbasert 

plate som 

pussbærer

Fiberpusssystem



Luftet kledning 



Luftet kledning



Luftet kledning
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Puss på luftet kledning –
2 pussmetoder

• Robust og fleksibelt 
fasadesystem for alle typer 
bygg

• To-trinns tetting for bygg i 
hardt klima

• For nybygg og rehabilitering

• Store variasjonsmuligheter i 
overflatebehandlinger

• Slankt og fleksibelt 
fasadesystem

• To-trinns tetting sikrer 
ventilering og drenering

• Enkelt, rimelig og hurtig

• Ideelt for større bygg



Platemontasje og sparkling



Utvendig etterisolering med isolert lettklinkerblokk



Lettklinkerblokk m/ isolasjon en side
• Bruksområder

• Produkter og tilbehør

• Tekniske egenskaper
– Varmeisolering

– Lydisolering

– Brannmotstand

– Bestandighet

• Prosjektering og utførelse
– Krav til bakveggen

– Bruk av glidesjikt

– Forankring

– Bevegelsesfuger

– Selvbærende overdekninger



Isolert lettklinkerblokk på bindingsverk



Sokkelløsning



Isolert vegg ned i bakken



Snitt etterisolert vegg
Bindingsverksvegg med etterisolasjon av isolert lettklinkerblokk



Innvendig etterisolering med isolert lettklinkerblokk



Etterisolering med tegl i fasaden



Overflatebehandlingens 

oppgaver

• Gi flaten farge og struktur

• Gi fuktbeskyttelse av puss og 
underlag

• Hindre nedsmussing og inn-
trenging av skadelig stoffer

• Lette renholdet

• Fungere som ”offersjikt” for 
underlaget



Kontroll av underlaget

• Pussoverflaten skal være fast og smittfri

• Overflatestrukturen på pussreparasjoner skal være lik den resterende flaten

• Pussarbeider og pussreparasjoner skal ha tilstrekkelig herdetid slik at styrke og fuktnivå har 
stabilisert seg

• Pussreparasjoner skal være utført uten søl på eksisterende puss.  Sårreparasjoner skal ikke ha 
skråkanter som gir et tynt pussjikt utover eksisterende puss

• Eventuelle  saltutfellinger skal fjernes før overmaling

• Ved malingfjerning skal rengjøringsnivået kontrolleres mot referansefelt.  Det må ikke finnes 
rester som kan svekke vedheften.

Der gjensittende malingslag skal overmales, må man kontrollere :

• Underlaget er rengjort før overmaling

• Malingen er av en slik forfatning at det ikke vil oppstå avflakning mellom nytt og gammelt sjikt

• Malingen ikke resulterer i et så diffusjonstettende lag at risikoen for skader øker

• Underliggende maling er egnet som underlag for den nye malingen

• Ny maling må tilpasses til eksisterende maling !



Ulike malingstyper
Vi skiller mellom uorganiske og organiske malinger ut fra type bindemiddel

• Uorganiske (mineralske)

– KC - maling – bindemiddel :  Kalk (kalsiumhydroksid) + sement

– Hydraulisk kalkmaling – bindemiddel :  Hydraulisk kalk + kalk (kalsiumhydroksid)

– Kalkmaling – bindemiddel :  Kalk (kalsiumhydroksid)

– Sementmaling – bindemiddel :  Sement

– Silikatmaling – bindemiddel :  Kaliumsilikat (vannglass)

• Organiske

– Dispersjonsmaling – bindemiddel :  Akryl, akrylstyren, SBR, PVAc copolymer, 
etc.

– Silikonharpiksmaling – bindemiddel :  Dispersjon + silikonharpiks

– Pliolite maling – bindemiddel :  Akryl-, akrylstyrenpolymer løst i løsemiddel

– Olje/alkyd maling – bindemiddel :  ”Linolje”, alkyder løst i løsemiddel
eller som emulsjon

– Epoksy – bindemiddel :  Epoksyharpiks + herder

– Polyuretan – bindemiddel :  Polyol + isocyanat / 1 komp. 
polyuretanharpiks



Sammenligning uorganiske (mineralske) og 
organiske malinger

Organiske

• Organiske malinger er å anse 
som et utenpåliggende 
belegg / film

• Organiske malinger har ingen 
kapillær opptørkingseffekt. 
Malingene tørket i hovedsak 
som funksjon av avdampning

• Organiske malinger, spesielt i 
kombinasjon meds fukt, 
stenger luftens karbondioksid 
ute fra underlaget

• Organiske malinger brenner

• Dampdiffusjonstette

• ”Alle” farger

Mineralske

• Reagerer kjemisk med 
pussunderlaget

• Tørker gjennom kapillære 
egenskaper og får en kraftig 
økning i opptørkingshastighet f. 
eks. ved vind

• Sørger for gode vilkår for kalkpuss 
ved at den gir riklig tilgang på 
luftens karbondioksid

• Brenner ikke

• Dampdiffusjonsåpne

• Begrensninger i farger
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Tett overflate hindrer fukt i å 

diffundere. Akkumuleres i 

underlag. Avskallingsfare!

Diffusjonsåpen overflate

Fukt trekkes kapillært inn i 

hele overflaten

Nedfukting

Uttørking fra hele 

overflaten

Uttørking

Tett overflate

Fukt renner ned langs flaten og 

trenger inn via sprekker/riss

Hvordan velge riktig maling til pusset vegg med riss
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Valg av maling til tidligere malte flater
Tidligere behandling

Ny behandling Kalkmaling
Hydraulisk 

kalkmaling
KC - maling Sementmaling Silikatmaling

Silikonharpiks
maling

Dispersjons 
maling

Kalkmaling Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet

Hydraulisk kalkmaling
Mindre
egnet

Egnet
Mindre
egnet

Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet

KC - maling Uegnet Uegnet Egnet
Mindre
egnet

Uegnet Uegnet Uegnet

Sementmaling Uegnet Uegnet Uegnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet

Silikatmaling Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Uegnet Uegnet

Silikonharpiksmaling Uegnet Uegnet
Mindre
egnet

Egnet Egnet Egnet Egnet

Dispersjonsmaling Uegnet Uegnet Uegnet
Mindre
egnet*

Mindre
egnet*

Egnet Egnet

* Avhengig av diffusjonsåpenhet
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Valg av malingstyper til pussede underlag

Underlag

Ny behandling Kalkpuss
Hydraulisk 

kalkpuss
KC 50/50 KC 35/65 KC 20/80

Mursement 
puss

Betong

Kalkmaling Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet

Hydraulisk kalkmaling
Mindre
egnet

Egnet
Mindre
egnet

Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet

KC - maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Uegnet

Sementmaling Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet
Mindre
egnet

Egnet

Silikatmaling
Mindre
egnet

Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet

Silikonharpiksmaling Uegnet Uegnet
Mindre
egnet

Mindre
egnet*

Egnet Egnet Egnet

Dispersjonsmaling Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet
Mindre
egnet*

Mindre
egnet*

Egnet**

* Avhengig av diffusjonsåpenhet

** Avhengig av krav til CO2 tetthet



Suksesskriterier

Sesong for pussing – 15. april – 15. september

Puss ALDRI under + 5 grader C

4 – 8 uker herdetid med min. + 5 grader C

Overdekning/inndekning for sol og kulde

NS 3420, kap N- Vinterarbeid



Hva kan vi forvente oss

Kontroll på 

prosess

•Produkt

•Tid

•Utførelse

Vedlikehold •Et nødvendig tiltak!

Holdbarhet •Hva er holdbarhet

Utseende
•Moderne trend?

•Tradisjonell?



Puss og mørtelforeningens bok


