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Välkommen 
till H+H Sveriges Produktkatalog 

• Väderbeständig 

• Diffusionsöppen 

• Vit cement 

• Speciellt framtagen för lättbetong 
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Med fasadputs från H+H får man en bra och väderbeständig 

klimatskärm, som håller fukten ute och därmed håller väggen torr. 

När väggen bakom putsen hålls torr via putsens hydrofobiska 

egenskaper, uppstår inga frostskador. Därför kan underhållsutgifter 

hålls på ett absolut minimum. 

På marknaden finns ett antal putsprodukter för utvändiga fasader, 

men H+H Lättbetongputs skiljer sig från dessa eftersom den är 

speciellt utvecklad för att användas på H+H Lättbetong.  

H+H Lättbetongputs är en nätarmerad specialputs, som håller regnvatten 

ute samtidigt som den är diffusionsöppen, så att konstruktionen kan 

andas och därmed bidra till ett bra och torrt inneklimat. 

Vid användning av H+H Lättbetongputs tar man också hänsyn till de 

termiska egenskaperna. Det är viktigt att fasadputsen är tillräckligt 

elastiskt för att kunna bevara vidhäftningen i underlaget vid plötsliga 

temperaturskillnader. 

Vid användning av H+H Lättbetongputs kan man vara säker på att 

hänsyn är tagen till samspelet mellan termiska- och vidhäftningsmässiga 

egenskaper i både fasadputsen och lättbetongväggen. 

Tillsammans ger dessa egenskaper ett bra skydd för både byggnad och inneklimat. 

Vit cement används i putsen och den framstår därför i en ljus färgton, klar att användas utan ytterligare krav på ytbehandling. 

Putsen kan självklart målas eller kan en infärgad dekorationsputs (H+H Silikonhartsputs) påföras om så önskas.  

Putsbruket levereras färdigblandat som en torrbruksprodukt i påsar och endast vatten ska tillsättas. Det krävs endast vanliga 

handverktyg och arbetet kan utföras av en person. 

För att säkerställa att alla goda egenskaper utnyttjas är det viktigt att hantverket utförs korrekt. Därför har H+H utarbetat denna 

tekniska information, som innehåller anvisningar och vägledning för putsarbetet. Produkt- och säkerhetsdatablad samt CE-

märkning kan rekvireras. 

Vi hoppas att du kan få glädje av denna information och de nya digitala hjälpverktygen. 

Har du frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss på telefonnummer 040 – 55 23 00. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Gorm Rasmussen 

Product Manager 
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Sortiment 

H+H Lättbetongputs 
 

 

Produktöversikt 

Produkt Artikelnr. Färg Form Innehåll Tjocklek Åtgång 

     [mm] [ca.] 

H+H Primer 931000 Klar Vätska 10 kg / 10 l  0,01 l/m2 

 Primer till lättbetongvägg. Späds med vatten 1:10. Påföres därefter med 0,1 l/m2. 

H+H Lättbetongputs 932000 ”Vit” Torrbruk 20 kg 1-10* 
1,1 kg 

pr.mm/m2 

 Fiberarmerad fasadputs till manuell eller maskinell bearbetning. Kan filtas som slutputs. 

H+H 2K Tätningsbruk 
934000 Grå  5 kg / 10 l 2 mm 0,9 kg/m2 

Till vattentätning. En del av ett 2-komponentsystem. Används tillsammans med Lip Special Cement (Grå). 

Lip Special Cement (Grå) 
934100 Grå  5 kg  0,9 kg/m2 

Till vattentätning. En del av ett 2-komponentsystem. Används tillsammans med H+H 2K Tätningsbruk. 

H+H Putsnät 

Nät 4 x 4 mm 
935000 Vit Fint nät 50 m2/rl.  1,1 m2/m2 

 Armeringsnät till fasadputs, läggs omlott min. 100 mm. 

H+H Bottenlist 

Med 100 mm nätkant 
935210 Vit Plast 2,5 m   

 Putslist för putsavslutning vid sockel. Armeringsnätkanten ska överlappa med armeringsnätet min. 100 mm. 

H+H Hörnprofil 

Med 80 respektive 120 mm nätkant 
935100 Vit Plast 2,5 m   

 Tillförstärkning av hörn. Armeringsnätkanten ska överlappa med armeringsnätet min. 80 och 100 mm. 

H+H Dilatationsprofil 

Med 100 mm respektive  

100 mm nätkant 

935300 Vit Plast 2,5 m   

 
Dilatationsprofil till invändiga hörn eller plana ytor t.ex. utanför lägenhetsavskiljare, eller där den 

bakomliggande väggen har en dilatationsfog som ska tätas med putsen. 

Armeringsnätkanten ska överlappa min. 100 mm. 

H+H Anslutningslist 2,6m 
935400 Vit Plast 2,6 m   

Anslutningslist för anslutningar mot dörrar och fönster i smyg. 

H+H Universalgrundare 936001 Vit Vätska 20 kg / 15 l  0,3 l/m2 

 Primer till H+H Silikonhatsputs 

H+H Silikonhartsputs** 

KC 1,0 
936101 Vit Färdigblandad 25 kg 1,0 1,6 kg/m2 

 Dekorationsputs. 

H+H Silikonhartsputs** 

KC 1,5 
936201 Vit Färdigblandad 25 kg 1,5 2,2 kg/m2 

 Dekorationsputs. 

*Utförs med färdig putstjocklek på 6 mm. 

**Kan infärgas enligt the Natural Color System®, med 1950 st. färgtoner i NCS systemet. Ingen produktgaranti ges på 

färgtoner från NCS-kod S6005- till NCS-kod S 9000-. 

  



 

 

Datum: 2022-31-10 

Sida 6 

Teknisk data 

Lättbetongputs 
 

 

CE-märkt data 

Egenskaper  

Murbruksklass enl. 998-1 CS III 

Densitet 1100 kg/m3 

Vattendiffusionsmotstånd µ ≤ 17 

Vattenabsorption enl. ETAG 004 W < 0,5 kg/m² 

Vattenabsorptionkoefficient enl. EN1015-18 W 2 (c< < 0,20 kg/m² min0,5) 

CE-märkt enl. EN998-1. 

Certifikatnummer NB 1109. 
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Utförande 

H+H Lättbetongputs 
 

 

Förberedelser av underlaget 

Säkerställ att underlaget är lämpligt för H+H Lättbetongputs. Underlaget ska vara torrt och jämnt, större ojämnheter ska jämnas 

ut innan start, se mer om jämnhet under kapitlet Toleranser.  

För att säkerställa ordentlig vidhäftning av H+H Lättbetongputs så ska underlaget borstas av eller dammsugas och därefter 

primas underlaget med H+H Primer. 

H+H 2K Tätningsbruk 

H+H 2K Tätningsbruk är ett 2-komponentsystem till vattentätning av lättbetong på utsatta områden som bl.a. sockelområden, 

solbänk/fönsterbleck etc.  

Sockel av Lättklinker med sockelputs: Tätningsbruket appliceras sammanhängande 50 mm upp på lättbetongen och 100 mm 

ner på sockeln. Utförs innan sockel- och fasadputs. 

Sockel av Kantelement: Murpapp förs fram till utsida ytskikt. Tätningsbruket appliceras sammanhängande 50 mm upp på 

lättbetongen och 20 mm ner på sockeln. Utförs innan fasadputs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H+H Detalj nr.: FU104-TB, Applicering av H+H 2K Tätningsbruk – Sockel av Lättklinker. 

 

                                       
H+H Detalj nr.: FU110, Applicering av H+H 2K Tätningsbruk – Sockel av Kantelement.  
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Utförande 

H+H Lättbetongputs 
 

 

H+H Bottenlist 

H+H Bottenlist monteras i Lättbetongputs. Det används mursnöre/sträcksnöre till långa sträckor får att uppnå en rak putskant. 

Nivåskillnaden ska ligga inom 5 mm per 2 m. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

H+H Detalj nr.: FU104-TB, placering av Bottenlist/Sockelskena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H+H Bottenlist. 
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H+H Lättbetongputs 
 

 

H+H Hörnprofil 

H+H Hörnprofiler monteras i lättbetongputsen, lod kontrolleras från bägge sidor. Det monteras även hörnprofiler runtom fönster 

och öppningar. Öppningsmåttet får avvika max. 5 mm från basmåttet. Lodavvikelser på 2 m är max. 5 mm. 

H+H Hörnprofiler får inte spikas fast, då det finns risk för att de blir sneda. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H+H Detalj nr.: VI206-TB, placering av Hörnprofiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H+H Hörnprofil, dimension 80 x 120 x 2500 mm. 
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H+H Lättbetongputs 
 

 

Nätarmerade putsytor 

Innan Lättbetongputsen appliceras ska väggen primas med H+H Primer. 

Putsen kan appliceras med traditionellt rostfritt handverktyg eller sprutas på.  

Spruta: Materialåtgången stiger med ca. 50 kg/uppstart med denna metod. 

Utjämning: Använd t.ex. en rätskiva på ca. 1 m eller stor spackel till att jämnt fördela putsen. 

Metod för färdig putsad yta: (exkl. H+H Silikonhartsputs) 

• 1. skiktet appliceras med 10 mm tandad spackel. 

• Armeringsnätet trycks ”lätt” fast i putsytan. 

• Härefter spacklas nät och puts till en jämn yta, till en tjocklek på 4-5 mm. 
Viktigt: nätet hålls ytterst i den spacklade ytan. 
Kom ihåg: min. 100 mm överlapp i nätskarvar. 

• 2. skiktet appliceras med slät eller 4 mm tandad spackel. Till en tjocklek på 1-2 mm för att dölja strukturen från 
nätarmeringen. Härmed uppnås en total enhetlig tjocklek på ca. 6 mm. 
Viktig: nätet ska ligga i en 1/3 av tjockleken under färdig putsyta. 

• Putsen filtas med en filtbräda, så att ytan blir slät, jämn och sammanhängande.  
Obs: Ytstrukturen beror på vilken typ av filtbräda som används. 

• Putstjocklek: Min. 4 mm, max. 10 mm. 
 
Metod för färdig putsad yta med H+H Silikonhartsputs som dekorationsputs: 

• 1. skiktet appliceras med 10 mm tandad spackel. 

• Armeringsnätet trycks ”lätt” fast i putsytan. 

• Härefter spacklas nät och puts till en jämn yta, till en tjocklek på 4-5 mm. 
Viktigt: nätet hålls ytterst i den spacklade ytan. 
Kom ihåg: min. 100 mm överlapp i nätskarvar. 

• 2. skiktet appliceras med slät eller 4 mm tandad spackel. Till en tjocklek på 1-2 mm för att dölja strukturen från 
nätarmeringen. Härmed uppnås en total enhetlig tjocklek på ca. 6 mm. 
Viktig: nätet ska ligga i en 1/3 av tjockleken under färdig putsyta. 

• Putsen kan: 
A: Filtas med en filtbräda, så att ytan blir slät, jämn och sammanhängande eller 
B: Eventuella ojämnheter slipas med slipbräda. 

• Putstjocklek: Min. 4 mm, max. 10 mm. 

• För efterföljande utförande av dekorationsputs, se kapitel Dekorationsputs. 

Toleranser: 
• För att kontrollera fördelningen används en 2 m rätskiva.  

• Nivåskillnaden ska ligga inom 5 mm på en 2 m rätskiva. 

• Lutningen på plana ytor max. 1:100. 
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H+H Lättbetongputs 

 

 

Armering av alla 4 hörn, kanter runtom öppningar.  

När hörnprofilerna är på plats sätts 

hörnförstärkning min. 300 x 300 mm.  

Skärs till av H+H Putsnät. 

Var uppmärksam på att förstärkningen ska gå 

något (50 mm) in över hörnöppningen och 

därefter skäras av (framgår inte på bilden). 

Viktigt: Alla 4 hörnen vid öppningar. 

Därefter armeras ytan med H+H Putsnät. 

Nätet förs ut till hörnprofilens början.  Om 

nätet förs ovanpå hörnprofilen ända ut till 

hörnet, kan det vara svårt att dölja den lite 

tjockare uppbyggningen som uppstår, i 

putslagret 

Det alkali-resistenta putsnätet trycks lätt in i 

den översta putsytan och stryks ut så att det 

efter applicering av nästa lager puts befinner 

sig i putsens yttersta tredjedel. 

Profilen sätts runt hörnet och de överskjutande 

nätremsorna läggs på fasaden och in i smygen.   

Den lodräta hörnprofilen monteras som den 

horisontella, så att de överskjutande nätremsorna 

överlappar varandra.  

Vid husknutar används endast den lodräta delen 

med min. 100 mm överlappning. 

Vid armering av fönster- och dörrsmygar 
används H+H Hörnprofil med nät.  Börja i 
ovankant på smygen, skär till profilen så att 
den sticker ut 100 mm på båda sidor om 
öppningen, ta bort hörnskyddet på de 
överskjutande styckena, och skär nätet upp i 
hörnet. 

1 

2 

3 

4 
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Dekorationsputs 

 

 

H+H Silikonhartsputs 

Som ett komplement utomhus kan även H+H Silikonhartsputs användas, med sina hydrofobiska egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleranser: 
• För att kontrollera fördelningen används en 2 m rätskiva.  

• Nivåskillnaden ska ligga inom 5 mm på en 2 m rätskiva. 

• Lutningen på plana ytor max. 1:100. 
  

Silikonhartsputs för användning utomhus.  
Dekorationsputsen appliceras med rostfri putsbräda i samma lagertjocklek 
som kornstorleken.    
Plan yta ska vara uppnådd med föregående putslager. 

Grunda med H+H Universalgrundare utanpå H+H Lättbetonputs. 
H+H Universalgrundare rollas eller penslas på i ett lager. Kan spädas med 
vatten upp till 5 %. Låt H+H Universalgrundare torka i minst 5 timmar vid 
ca.20°C. Det er viktigt för vidhäftningen av nästa lager att universalgrundaren 
har torkat/är klibbfri, innan efterföljande behandling påbörjas.  
Underlagstemperatur: Minst +5°C. 

Ytan filtas så att den blir jämn utan släpspår från filtbrädan eller 
putsbrädan. Blir det släpspår ska dekorationsputsen torka lite till, innan 
slutgiltig filtning kan göras.  
För att uppnå enhetlig struktur är det nödvändigt att arbeta vått i vått 
under hela processen, alltid i skugga och med tillräckligt antal 
medhjälpare.   

1 

2 

3 
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Generella anvisningar 

 

 

Lättbetongputs på lodräta ytor 

- Putsa inte i direkt solljus. Lättbetongväggarna grundas med H+H Primer innan putsning.  

- För att undvika ojämnheter i putsen, laga eventuella skador/ojämnheter i underlaget större än ca. 4 mm med 

lättbetongputsen dagen före putsning. 

- Minsta tjocklek på den färdiga putsen är 4 mm.  

- Max. putstjocklek per lager är 10 mm. 

- Används H+H Lättbetongputs för lagning av skador och andra ojämnheter, ska detta ske på primat underlag för att 

undvika för snabb torkning. Min. tjocklek 1 mm, max. tjocklek 10 mm. 

- Behövs det flera lager, för till exempel lokal upprättning av ojämnheter, så kan putsen utföras i två lager med max. 

tjocklek på 20 mm. 

- Tidsintervaller mellan första och andra påslaget: 

- A: inte innan 24 timmar 

- B: Min. 1 dag per mm tjocklek. Ytan på första lagret rivs lätt upp med en styv kvast för att säkra en god vidhäftning 

för andra lagret. 

- Generellt: Normalt behöver man inte prima mellan lagren. Putsar man andra lagret under varma förhållanden, t.ex. 

en solig sommardag så kan det vara en fördel att grunda mellan lagren. Detta endast för att minska sugförmågan 

och därmed förlänga "öppningstiden" för vått-i-vått arbetet. 

- H+H Lättbetongputs utgör ett underlag för  

A: Färdig yta* 

B: Målning 

C: H+H Silikonhartsputs för utsida yttervägg. 

- Utfallskrav: Enligt god byggstandard definieras jämna ytor som plana och sammanhängande då det är max. 5 mm. 

avvikelse/2m. Med en lutning på max. 1:100 

- *Målning på H+H Lättbetongputs är inte ett krav. Man kan dock måla med en lämplig diffusionsöppen silikat-, 

silikonharts- eller mineralfärg.  

- Dekorationsputs på H+H Lättbetongputs: H+H Silikonhartsputs med föregående grundning. 

- Det får inte förekomma några horisontellt putsade ytor. 
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Utförande 

Toleranser 

 

 

Avjämning med hjälp av H+H Lättbetongputs 

 

Standard råhus  Kräver uppriktning 

 Skarpa nivåskillnader  Skarpa nivåskillnader 

 Max.: 4 mm skillnad  Max.: 12 mm skillnad 

 

 

 

 

 

 

 Ojämnheter   Ojämnheter 

 Max.: 4 mm pr. 2 m  Max.: 21 mm ojämnhet 

 

 

 

 

 

 

 Planhet   Planhet 

 4 mm   Max. 21 mm  

  

Min. 4 mm 

Max. 10 mm 

Min. 4 mm 

Max. 10 mm 

 

Min. 4 mm 

Max. 10 mm 

Min. 4 mm 

Max. 10 + max. 10 mm 

Max. 10 + max. 10 mm 

Avvikelse från planhet max. -5 mm   

 

 

Min. 4 mm 

Min. 4 + min. 2 mm 

Min. 4 + min. 2 mm 

Min. 4 mm 

Max. 10 + max. 10 mm 

Avvikelse från planhet max. -5 mm   

Min. 4 + min. 2 mm 
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Råhusväggen 

 

 

Åtgärder före putsning 

Företeelse Kvalitet Metod och entreprenadgränser 

Limrester Limrester skrapas bort från väggen. 

Montagefirman ska lämna över fasaden 

renskrapad från limrester på utvändig 

yta. 

Skada 
Mindre än 12 mm djup. 

(På det djupaste området) 

Lagas upp dagen före putsning med 

t.ex. H+H Lagningsbruk eller H+H 

Lättbetongputs. 

Skada 
Större än 12 mm djup. 

(På det grundaste området) 

Lagas upp av montagefirman 

Material: H+H Lagningsbruk. 

Skada 
Större skada. 

Lagas upp av montagefirman 

Material: Lättbetongsbit monteras i H+H 

Lagningsbruk. 

Handtag Fylls i. 
Lagas upp av montagefirman  

Material: H+H Lagningsbruk. 

 

 

 

 

 

  

Där det krävs stora lagningar, används en passande bit 

lättbetong tillsammans med H+H Lagningsbruk för att fylla ut 

hålet. 
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Acceptansnivå 

 

 

Entreprenad fördelning 

Egenskap Tolerans Mätt med Kommentar 

Planhetskrav. 5 mm 2 m rätskiva. 
Detta är identisk med 

råhuskraven. 

Täthetskrav. 
Målning ska vara möjlig utan 

ispackling. Slät yta utan hål. 
Visuellt.  

Jämnhetskrav. 

Det får inte förekomma 

tydliga släpspår i ytan från 

filtning. 

Visuellt. 

Det kan förekomma enstaka 

fina släpspår i ytan från 

filtningen. 

 

Hörn och kanter 

Egenskap Tolerans Mätt med Kommentar 

Krav på fönsteröppnings-

mått. 

+ 10 mm 

 - 0 mm 
Tumstock. 

Se också H+H Hörnprofilers 

toleranskrav. 

H+H Hörnprofil i öppningar: 

Avvikelser mellan topp och 

botten. 

5 mm 
2 m rätskiva eller 

sträcksnöre. 

Kanterna ska se likadana och 

skarpa ut. 

H+H Hörnprofil i hörn: 

Avvikelser längs kanter.  
5 mm 2 m rätskiva på bägge sidor. 

Kanterna ska se likadana och 

skarpa ut. 

H+H Bottenlist vid sockel: 

Avvikelser längs kanter. 
5 mm 

2 m rätskiva eller 

sträcksnöre. 

Kanterna ska se likadana och 

skarpa ut. 

 

Särskilda anvisningar 

Egenskap Tolerans Mätt med Kommentar 

H+H Bottenlist 

H+H Hörnprofil 

Min. 2 mm avstånd mellan 

list/profil och ev. stålskena.  
Tumstock. 

Det får gärna vara upp till 5 

mm mellan stålskenorna. 

H+H Hörnprofil i hörn. Monteras i putsbruket.  
Får inte spikas, då det finns 

risk för att de blir sneda. 

Målning.   Ska vara diffusionsöppen. 

Fönsterbleck och liknande.   Min. 30 mm överhäng. 
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Användarhandbok 

och underhåll 

 

 

H+H Fasadsystem 

Fasadsystemet kräver inget speciellt driftsunderhåll. 

Generellt 

Fasaden kan tvättas av med högtryckstvätt, varm vatten max. 30 bar. Förutsatt att den är slutbehandlad med H+H 

Silikonhartsputs. Fasaderna bör inspekteras varje år. Synliga skador ska repareras omgående, även om de uppdagas mellan 

inspektionsintervallerna. Eventuell övermålning kan göras med en av H+H rekommenderad fasadmålning. Annat underhåll 

bestäms av vilken föroreningsgrad som kan accepteras. 

Rengöring från graffiti 

Tvätta fasaden med högtryckstvätt max. 30 bar och eventuellt ett milt rengöringsmedel. Provmåla med en silikonhartsfärg för 

att kontrollera om graffitin tränger igenom målningen eller ej. Uppstår en genomträngning ska ett blockerande lager appliceras 

på graffitin innan hela väggen målas. För att förenkla och begränsa en ommålning är det en fördel att lägga ett extra lager 

slutputs på nedersta våningen. Om graffiti-målning upprepas ger det extra lagret puts på bottenvåningen en naturlig 

avgränsning vid nästa tvätt/målning. 

Påväxt av alger, svamp och mossa 

Påväxt kommer av att fukt binds i slutputsens struktur. Den relativa fuktigheten på fasadens yta kan sedan bli så hög att 

mikroorganismer får fäste. Finns det förutom vatten även ljus, koldioxid, mineralsalter och näringsämnen (trä, stärkelse, 

cellulosa), så ökar förutsättningar för påväxt. Dessa fenomen uppträder främst på norrsidan, där solen inte torkar fasaden, 

samt där buskar och träd växer nära fasaden. Att använda en vattenavvisande slutputs som H+H Silikonhartsputs är ett sätt att 

beskydda fasaden mot algpåväxt, men det är ingen garanti för att alger inte får fäste. En eventuell algpåväxt kan avlägsnas 

genom att först tvätta fasaden och sedan applicera en fungicid. Därefter bör fasadens yta strykas två gånger med 

silikonhartsfärg. 

Reparation av mindre skador (där putsnätet inte är skadat) 

H+H Lättbetongputs skrapas försiktigt av utan att skada putsnätet. Ny H+H Lättbetongputs filtas på så att den sammanfogas 

med den gamla putsen. Efter att det torkat appliceras ny slutputs, så att det liknar omgivande ytor. Slutligen målas fasadpartiet 

om med en av H+H rekommenderad fasadmålning. 

Reparation av större skador på putsen 

Skadat putsnät tas bort. Ca 10 cm av det oskadade putsnätet friläggs. Ny H+H Lättbetongputs och nytt putsnät monteras 

ovanpå området med minst 10 cm överlappning på det existerande nätet. Efter att primer är pålagd och har torkat appliceras 

försiktigt ny slutputs, så att det liknar omgivande ytor. Slutligen målas fasadpartiet med en av H+H rekommenderad 

fasadmålning. 

Övrigt 

För produkter levererade av H+H ska de Tekniska Produktdatabladen, som beskriver materialet och dess användning, följas. I 

övrigt ska normala byggtekniska regler följas. 
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