
Putslösningar
H+H arbetar med två olika  
lösningar:

Standard:   
• H+H Primer
• 4–8 mm H+H Lättbetongputs, vit
• H+H Putsnät 

Exklusiv:  
• H+H Primer
• 4–8 mm H+H Lättbetongputs, vit
• H+H Putsnät
• H+H Universalgrundare  
 1 eller 1,5 mm
• H+H Silikonhartsputs, i ett  
 100-tal NCS-kulörer

Till båda systemen finns ett  
komplett sortiment med tillbehör.

Med  H+H Lättbetongputs 
får man en tät och väder
beständig klimatskärm,  
som håller fukten ute vilket 
resulterar i en torr vägg.  
Putsen passar perfekt till 
H+H Lättbetong och är  
utvecklat för det nordiska 
klimatet. Tack vare putsens 
hydrofobiska egenskaper 
hålls väggen torr och frost
skador undviks. 
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Utförande

• H+H Primer rollas eller målas på lättbetongen.

• Applicera H+H Lättbetongputs vit med 10 mm tandad spackel  
 (4–6 mm).

• Tryck nätet lätt in i den översta putsytan med minst 100 mm  
 överlappning. Det är viktigt att putsnätet befinner sig 1/3 in i den  
 färdiga putsens totala tjocklek om ca 6 mm. Sätt även hörnprofiler,  
 bottenlist, ev. dilatationsprofil och extra förstärkning vid hörn av  
 fönster, balkar och dörrar.

• Applicera en omgång till av H+H Lättbetongputs så att den färdiga 
 putsens totala tjocklek blir ca 6 mm och döljer strukturen från 
 putsnätet. 

• H+H Lättbetongputs kan användas såväl utomhus som inomhus.  
 Ovanstående ger en färdig putsad yta. 

• Som ett komplement utomhus kan även H+H Silikonhartsputs  
 användas. Som standard är den vit men kan även fås infärgad  
 och läggs på efter det att man rollat på H+H Universalgrundaren.

• En annan lösning utomhus är att måla med silikonhartsfärg eller  
 silikatfärg.

Åtgång

Benämning Åtgångstabell

H+H Primer 0,03 l/m2

H+H Lättbetongputs Vit (6 mm) 6,6 kg / 6 mm/m2

H+H Putsnät 1,1 m2/m2

H+H Hörnprofil med nät 1 m/m

H+H Bottenlist med nät 1 m/m

H+H Dilatationprofil med nät 1 m/m

H+H Universalgrundare 0,3 l/m2

H+H Silikonhartsputs KC 1,5 (1,0) 2,2 kg/m2 (1,5 kg/m2)
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