
REHABILITERING OG
OVERFLATEBEHANDLING AV 
PUSSEDE FASADER

• Jan Petter Svendsen

• Mars 2019



Innhold
Pu

ss

• Status på 
overflaten

• Tilstandsvurdering
• Rengjøring
• Reparasjon av 

underlag
• Oppbygging M

al
in

g

• Status overflate
• Tilstandsvurdering
• Rengjøring
• Reparasjon av 

underlag
• Overflatebehandling



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 1

Hva med 
silikon-
emulsjon?



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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https://www.byggogbevar.no/media/184380/veileder%20vedlikehold%20murg%C3%A5rder.pdf
https://www.byggogbevar.no/media/2015618/Murgardsfasader%20oppussing%20og%20vedlikehold.pdf


Hva skjer når vi velger gal 
overflatebehandling?

Fugemønster 
synes For tynt pussjikt Manglende 

grunning

Stort fuktopptak Dårlige 
beslagsløsninger

Grov og åpen 
puss

Puss faller av Dårlig heft Frostskader

Maling flasser av Diffusjonstett Organisk basert 
maling

Konstant 
fuktbelastning



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

•Laboratorieundersøkelse av pussens korngradering, 
•karbonatisering, 
•Malingstype
•Utføres av Sintef

Videre tester? 

•god, dårlig, meget dårligTilstandsklasse

•type skader og omfangSymptombeskrivelse

•Forslag til tiltakUtbedringsalternativ



9

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!

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9toDEiKPPAhVHExoKHYwiCcMQjRwIBw&url=https://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?documentId%3D639&psig=AFQjCNGJAPItJg_5rZKdt-NM7f31excnnQ&ust=1474636857541833


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



Mer overflatevann og tine-fryse 
sykluser



Kompetansesenteret innen rehabilitering av bygg
7.–9. november 2012
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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!
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 Puss systemer
 Isolerte systemer
 Ventilerte systemer



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!



Puss på luftet kledning

21.03.201923

Armert pussystem

Vindsperre

Lekter

Pussplate

Klimavegg 



Kompetansesenteret innen rehabilitering av bygg
7.–9. november 2012

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



Utvendig etterisolering med isolert lettklinkerblokk

Bakvegg

Fiberpuss-
system

Isolert murblokk

Armering



Isolert vegg ned i bakken



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



21.03.201930 30

Tett overflate hindrer fukt i å 
diffundere. Akkumuleres i 
underlag. Avskallingsfare!

Diffusjonsåpen overflate - mineralsk

Fukt trekkes kapillært inn i 
hele overflaten

Nedfukting

Uttørking fra hele 
overflaten

Uttørking

Tett overflate - organisk

Fukt renner ned langs flaten og 
trenger inn via sprekker/riss

Hvordan velge riktig maling til pusset vegg med riss



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



Puss og mørtelforeningens bok

https://issuu.com/byggutengrenser/docs/fa
saderehabilitering_2009_skjermopp
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