PUSSE
FINJA Grå Slemming
Finja Grå Slemming er en slemming basert på sement.

Bruksområde

Finja Grå Slemming brukes til slemming av pipe, grunnmur av lettklinker, sokkel og overganger
mellom grunnmur og fasade, tegl. Også som slemming innvendig på vegger av lettklinker.
Pussarbeider og slemming skal ikke utføres i temp. under +5° C. Beskyt mot frost til materialet er
ferdig herdet.

Forbehandling

Alle overflater skal være rene, frie for støv og løse partikler. Underlaget kan med fordel forvannes.

Blandning

Finja Grå Slemming blandes med vann i hurtiggående blander i 3–4 minutter eller i langsomtgående
blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding.
Benytt ca 6–7 ltr. vann per sekk.

Brukertips

Finja Grå Slemming kostes på i 1–2 strøk (2 strøk utvendig), med 1 døgns herdetid mellom første
og andre strøk. Finja Grå Slemming kan også dras på med brett i 1 sjikt og deretter kostes ut. På
sokkel/grunnmur bør slemmingen trekkes ca 30–45 cm over bakkenivå. Pass på at pussen tørker
jevnt. Mørke flekker eller grenseoverganger i den ferdige pussen kan gjøres lysere ved lett børsting
med stålbørste.

Etterbehandling

Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med
finspredende munnstykke. For vinterhåndtering ta kontakt med en av Finjas representanter.

Lagring

Oppbevares tørt, lagringstid 12 mnd i uåpnet orginalemballasje.
Produksjonsdato angis på pakken.

Forpakning
25 Kg/Sekk
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Tekniske data
Materialforbruk

Ca 4 kg pr m2(kosting, i 1.strøk) ca 2 kg pr m2
(kosting, i 2.strøk)

Minimum tykkelse

3 mm

Vannbehov

Ca 6–7 liter pr sekk

Bindemiddel

Portlandsement

Tilslag

Natursand 0–0,5 mm

Farge

Grå

Miljø og sikkerhet
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Produktet inneholder sement som blandet med vann er aggressivt mot hud og slimhinner i øyne,
nese og hals. Les derfor alltid advarsel på pakken/sekken før arbeidet starter.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn vad som angis under tekniske
data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja`s ansvar er f. eks håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale
forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.
FINJA Slemmemørtel Grå – sida 2 (2)

