HEY'DI
PA MUR
Allt om ytbehandling, tätning, underhåll och
reparation av murverk och betong.

Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.se

Denna broschyr innehåller beskrivningar om hur man genomför
reparation, underhåll, ytbehandling och tätning av murverk och betong
samt en produktbeskrivning. Du får också tips och råd om förbehandling.
Du hittar även en grundlig bruksanvisning på samtliga förpackningar och på www.heydi.se.

Om du inte får svar på dina frågor i broschyren är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast via hemsidan: www.heydi.se

HEY'DI PRODUKTER
SLIK VELGER DU RIKTIG PRODUKT FRA HEY'DI
PRODUKT

EGENSKAPER

FORBRUK

PAKNING

Hey’di Hvit
Hey’di Lysgrå
Hey’di Grå
Hey’di Murgrå

Cementbaserat, vattentät och diffusions öppen dekorations puts
till ytor av betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk. Fasader
- socklar - källarväggar - skorsten - garage - trädgårdsmur etc.
Applicera med en kalkborste, roller eller spackel.

Slamma: 1-2 kg
pr. m2 pr. omgång.
Puts: 3-5 kg pr. m2

5 kilo påse.
10 kilo hink.
15 kilo säck.
25 kilo säck. (ej Grå)

Hey’di K11
Waterproofer

Cementbaserat vattentät behandling av alla typer av murverk och
betongkonstruktioner. Grundmur i betong, lättklinker och
betongblock, källare, tankar, cisterner, pooler etc. Applicera med en
kalkborste i flera skikt. Godkänd av Nasjonal Folkhelseinstitutt för
användning i samband med dricksvatten.

1 kilo pr. m2
pr. omgång.
Min. 2 skikt.

5 kilo påse.
15 kilo säck.
25 kilo säck.

Hey’di K11 Xtra
Waterproofer

Cementbaserad, vattentät ytbehandling för tätning på insidan,
invändigt i källare, suterrängvåning med mera. Har också samma
användningsområden som beskrivs för Hey’di K11. Påförs med
kalkkvast i flera strykningar.

1 kilo pr. m2
pr. omgång.
Min. 2 skikt.

10 kilo hink.

Hey’di Special
Waterproofer

Hey’di Special består av tre produkter. Dessa är delar i en enkel
tätningsprocess som korrekt utförd alltid ger en varaktigt vattentät
yta.

3-4 kilo pr. m2

4,5 kilo set.
30 kilo set.

Hey’di Cemflex

Tvåkomponents cementbaserad för ytbehandling av alla typer
av murverk och betong. Ger en vattentät och diffusionsöppen
konstruktion. Fungerar även som karbonatiseringsbroms. Används
tätning av betong och murverk, fasader, källargolv och fundament,
broar, terrasser, balkonger osv, tätning av övergångar där rörelser kan
förekomma.

1-2 kilo pr. m2
pr. omgång.
Min. 2 skikt.

3,5 kg hink m/
5 mtr band och
21,6 kilo dunk.

Hey’di Fiber

Cementbaserad, fiberarmerat torrbruk som används för putsning
inne och ute av isoleringsmaterial, stenull, polystyren etc. som har
tillräcklig styrka som putsbärare. Används också som puts på väggar
av tegel, lättklinker, betong, gips och betong och till reparationsarbeten.

1,5 kilo pr. m2 pr.
mm tjocklek.

25 kilo säck.

Hey’di Fiberputs

Cement, fiberarmerat torrbruk används för väggar av lättklinker, tegel,
puts och betong, och reparationsarbeten.

1,7 kilo pr m2 pr
mm tjocklek.

25 kilo säck.

Hey’di Multibruk

Cementbaserat, snabbhärdande torrbruk för alla typer av mindre
murverk, puts- och reparationsarbeten, tegel och betong, inomhus
och utomhus.

1,7 kilo pr. m2 pr.
mm tjocklek.

5 kilo påse.

Hey’di Stormurning

Cementbaserat snabbtorkande bruk för användning på tegel och
betong ytor, och berg. Mycket smidig, lätt att använda, kan läggas i
tjocka och tunna skikt. Används också som en hålkäls fog i
övergången sulan/väggen och berg/mur.

1,7 kilo pr. m2 pr.
mm tjocklek.

15 kilo säck.

Hey’di
Rett på Jernet

Tvåkomponents cementbaserad korrosionsskydd användas på metall,
armeringsjärn, etc. i tegel och betongkonstruktioner, och som en
vidhäftare på metall, tegel och betong ytor för lagningsbruk.

2 kilo pr. m2.

3,5 kilo hink.
10,5 kilo hink.
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TILLSATSER, TÄTNING
OCH FÖRBEHANDLING

HEY'DI KZ

Bruk tillsats - Primer.
Flytande latex tillsats för
murbruk, puts och specialbruk. Används även för
primning av betong och
spackelmassor. Hey’di KZ
förbättrar murbrukens egenskaper och säkerställer god
vidhäftning till underlaget.
Förpackning: 1 liter flaska,
2,5, 5, 10 och 25 liters
dunk.

HEY'DI FROST KF

Kloridfri tillsats för murbruk
och puts i minusgrader.
Kloridfri tillsats i flytande form till murbruk
och betong, vilket sänker
fryspunkten och underlättar
hantering och styrke utveckling utan intäckning eller
värme. Hey’di Frost KF ökar
betongen frostbeständighet.
Åtgång: 1-5% av cementvikten beroende på temperaturen. Förpackning: 1 liters
flaskor och 10 liters dunk.

HEY'DI
FASADPRIMER

Akryl/Silan primer.
Primer för mur, puts och
betongytor före beläggning med Hey’di dekorativa
putser etc. Har vattenavvisande och förstärkande
effekt på underlaget och
säkerställer god vidhäftning
av efterföljande beläggningar, även på porösa ytor.
Förhindrar fällningar från
underlaget, och bör därför
användas i pigmenterade
putser. Åtgång: 0,1 till 0,25
liter per. m2 beroende på
porositet och sug i underlaget. Förpackning: 1 liters
flaskor och 5 liters dunk.

HEY'DI AQUASIL
WATERPROOFER

Silikoninpregnering.
Färglös silkoninpregnering
för användning utvändigt,
som ger en varaktig
vattenavvisande effekt och
skyddar mot fukt, smuts och
frostskador. Gulnar ej - är
diffusionsöppen. Används på
fasader - väggar - skorstenar,
tegel, puts och betongt.
Åtgång: Beroende på underlagets sugförmåga, 0,2-0,4
liter pr. m2. Förpackning:
1 liters burk och 5 liters
hink.

HEY'DI
SPECIALPRIMER

Primer för svåra underlag.
Copolymer akryldispersion
används som förbehandling för att säkerställa att
Hey’di avjämningsmassorna
har god vidhäftning på de
flesta underlag. Används
både på sugande underlag
såsom spackel, betong, trä,
vattenfast spån, och icke
sugande underlag som vinyl
beläggning, epoxi mm.
Förpackning: 1 kg flaska
och 5 kg dunk.

HEY'DI SEALER
WATERPROOFER

Tätningsmedel för betong.

Färglös vätska baserad på
vattenglas som används för
tätning av betongytor,
dammbindning och
förstärkning av cementbaserade underlag.
Diffusionsöppen.
Åtgång: 2-7 m² per. liter.
Förpackning: l liters flaska
och 10 liters dunk.

HEY'DI GRUNDRENS

Starkt avfettningsmedel.
Starkt avfettningsmedel
som tar upp och avlägsnar
olja, vax, polish, sot, fett osv
Mattar blanka ytor.
Används för rengöring av
keramiska plattor, natursten, målade ytor, vinyl, etc.
innan nästa behandling.
Åtgång: 1 liter räcker till
15-30 m2. Förpackning:
1 liter flaska.
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SPECIALBRUK TILL
YTBEHANDLING

HVIT

LYSGRÅ

GRÅ

MURGRÅ

HEY'DI SLAMMA/DEKORATIONS PUTS

Putsa och måla i samma moment.
Cementbaserat, vattentät och diffusions öppen dekorations puts
till ytor av betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk.
Fasader - socklar - källarväggar - skorsten - garage - trädgårdsmur
etc. Applicera med en kalkborste, roller eller spackel. Hey’di
dekorations puts finns i vit, ljusgrå, grå och murgrå.
Åtgång: Slamma 1-2 kg per. m2 per. omgång. Puts: cirka. 3-5 kg
per. m2. Förpackning: 5 kg påsar, 10 kg hinkar, 15 och 25 kg
säck, Hey’di Grå finns i 5 kg påsar, 10 kg hinkar och 15 kg säck.

HEY'DI CEMFLEX
WATERPROOFER
Flexibel cementbaserat
membran
Tvåkomponents cementbaserad för ytbehandling av
alla typer av murverk och
betong. Ger en vattentät och
diffusionsöppen konstruktion. Fungerar även som
karbonatiseringsbroms.
Används tätning av betong
och murverk, fasader,
källargolv och fundament,
broar, terrasser, balkonger
osv, tätning av övergångar
där rörelser kan förekomma.
Åtgång: 1-2 kg per. m2 per
strykning. För at förebygga
sprickor måste åtgången
vara. 3 kg per. m2.
Förpackning: 3,5 kg hink
och 21,6 kg dunk. Skall
beläggas av ett slitskikt.
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HEY'DI K11
WATERPROOFER

Vattentät ytbehandling
Cementbaserat vattentät
behandling av alla typer
av murverk och betongkonstruktioner. Grundmur
i betong, lättklinker och
betongblock, källare, tankar,
cisterner, pooler etc.
Applicera med en kalkborste
i flera skikt. Godkänd av
Nasjonal Folkhelseinstitutt
för användning i samband
med dricksvatten.
Åtgång: 1 kilo pr. m2 per.
omgång. Förpackning: 5 kg
påsar, 15 och 25 kg säck.

HEY'DI K11 XTRA
WATERPROOFER

Vattentät ytbehandling
Cementbaserad, vattentät
ytbehandling för tätning på
insidan, invändigt i källare,
suterrängvåning med mera.
Har också samma användningsområden som beskrivs
för Hey’di K11. Påförs med
kalkkvast i flera strykningar.
Åtgång: 1 kg per kvm per.
strykning. Förpackning:
10 kg hink.

HEY'DI FIN GAMMAL
MURFÄRG

Kalkbaserad murfärg.
Kalkaserad färg med
marmormjöl som fyllmedel.
Hey’di Fin Gammal Murfärg
är en diffusion öppen beläggning till ytor av murverk
och betong. Hey’di Fin
Gammal Murfärg blandas
med vatten och ger en
dekorativ, slät och matt yta.
Åtgång: Slamma: 0,3 till
0,5 kg per. m². per. omgång.
Med målarrulle: 0,2 till 0,3
kg per. m². per. omgång.
Förpackning: 7 kg hink.
Färg: Vit, ljusgrå och grå.

HEY'DI FIN GAMMAL
SLAMMA

HEY'DI SPECIAL

Cementbaserad behandling för
invändig tätning.
Består av tre produkter,
Cement 1, Cement X och
Förseglingsvätska, som
används för tätning av
läckor i murverk, betong
och sten. Vatten som rinner
eller sprutar ut kan stoppas
omedelbart. Åtgång: 30
kg som täcker 8-10 m2,
4,5 kg som täcker 1-2 m2.
Förpackning: 4,5 kg set och
30 kg set.

Kalkbaserad dekorslamma.
Kalkbaserad, vattentät och
diffusionsöppen dekorslamma till yta av kalkbaserade underlag, murverk
och betong. Ger en dekorativ matt yta. Används i lantbruksbyggnader, lador m.m.
har dekorativ och desinficerande effekt. Applicera
med kalkborste. Två lager
ger ett slagsregns tät yta.
Åtgång: slamma ca: 1-1,5 kg
per. m2 per lager.
Förpackning: 20 kg hink.
Standardfärg vit.

HEY'DI FIBER

Renoverings och lagningsbruk
för isoleringsmaterial.
Cementbaserad, fiberarmerat torrbruk som
används för putsning inne
och ute av isoleringsmaterial, stenull, polystyren etc.
som har tillräcklig styrka
som putsbärare. Används
också som puts på väggar
av tegel, lättklinker,
betong, gips och betong
och till reparationsarbeten.
Åtgång: Puts: ca. 1,5 kg
per. m2 per. mm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.

HEY'DI FIBERPUTS

Puts och lagningsbruk för
lättklinker och cement-baserade
underlag.
Cement, fiberarmerat
torrbruk används för väggar
av lättklinker, tegel, puts
och betong, och reparationsarbeten. Åtgång: Ca. 1,7
kg per. m2 per. mm puts
tjocklek. Förpackning: 25
kg säck.

HEY'DI RÄTT PÅ
JÄRNET

Cementbaserat korrosionsskydd
och vidhäftare.
Tvåkomponents cementbaserad korrosionsskydd
användas på metall, armeringsjärn, etc. i tegel och
betongkonstruktioner, och
som en vidhäftare på metall,
tegel och betong ytor för
lagningsbruk.
Åtgång: ca. 2 kg per. m2.
Förpackning: 3,5 och 10,5
kg hink.

HEY'DI
STORMURNING

HEY'DI Multibruk

Snabbt murbruk för mindre
arbeten.
Cementbaserat, snabbhärdande torrbruk för alla
typer av mindre murverk,
puts-och reparationsarbeten,
tegel och betong, inomhus
och utomhus.
Åtgång: 5 kg ger ca. 3 liter
massa. Förpackning: 5 kg
påsar.

Fiberarmerat multibruk för
murverk, puts och reparation.
Cementbaserat snabbtorkande bruk för användning på tegel och betong
ytor, och berg. Mycket
smidig, lätt att använda, kan
läggas i tjocka och tunna
skikt. Används också som
en hålkäls fog i övergången
sulan/väggen och berg/
mur. Åtgång: Puts: 1,7 kg
per. m2 per. mm tjocklek.
15 kg ger ca. 9 liter massa.
Förpackning: 15 kg säck.
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TILBEHÖR

HEY'DI
ARMERINGSHÖRN

HEY'DI ARMERINGSHÖRN PLAST
M/NÄT FÖR PUTS

HEY'DI STARTLIST
FÖR PUTS
12 MM X 2,5 M
ROSTFRITT STÅL

HEY'DI STARTLIST
FÖR PUTS
8 MM X 2,5 M
ROSTFRITT STÅL

HEY'DI ARMERINGSDUK FÖR PUTS

HEY'DI ARMERINGSREMSA FÖR
SLAMMA/PUTS

HEY'DI ARMERINGSDUK FÖR SLAMMA/
PUTS

HEY'DI
ARMERINGSHJØRNE

Utvändig hörnfōrstärkning
fōr Hey’di Fiber och Hey’di
Fiberputs. Plastprofil i 50
meters rulle.

Maskstorlek 4x4 mm. Str. 1
m x 10 m och 1 m x 50 m.

VERKTØY

Omfatter alt nødvendig
verktøy både til gjør-det-selv
og proff.
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Maskstorlek 1,5x1,5 mm
Str. 10 cm x 25 m

Maskstorlek 1,5 x 1,5 mm.
Str. 1 m x 10 m.

Armeringshjørnet med
dryppnese. 2,5 m.

FÖRBEREDELSER OCH
UNDERARBETE
INNAN DU BÖRJAR

Ett bra slutresultat är beroende av
ett väl utfört underarbete. Innan du
gör en ytbehandling måste skador
repareras och eventuella utfällningar
avlägsnas. Nedan beskrivs vilket
underarbete som bör utföras på
de olika underlagen och hur du
lagar de vanligaste skadorna. På
produktförpackningen finns också
en bruksanvisning där det framgår
vilket underarbete som krävs.

UNDERARBETE

1. Avlägsna smuts och damm.
2. Hacka bort ev. lös puts.
3. Tvätta ytan vid behov.
4. Hål och murbruksfogar fylls i
med lämpligt bruk, i produktguiden
på sidan 1 ser du vilket bruk du ska
använda.
5. På tidigare målade ytor avlägsnas
all löst sittande färg och underlaget
tvättas med Hey’di Grundrens.

FÖRBEHANDLING

6. Rostigt armeringsjärn knackas
fram så att järnet blottläggs hela
vägen runt.
7. Rengör ner till ren metall och
behandla med Hay’di Rätt på Järnet.
8. Förvattna alltid sugande underlag
ordentligt innan flytspacklingen
läggs på.
Efter förvattningen ska underlaget
vara mörkt av fukt men det ska inte
bildas vattenfilm.
Tidigare målade ytor eller andra
släta ytor flytspacklas med Hey’di
KZ, se egen text.
9. Avslutningsvis kan ytan exempelvis slammas med Hey’di Vit.

FLYTSPACKLING MED
HEY'DI KZ

På släta eller icke sugande underlag
bör man lägga en flytspackling för
att säkerställa vidhäftning mellan
underlag och vidare behandling.
Hey’di KZ blandas först i förhållandet 1:1 med vatten, denna vätska
blandas med en slamning till en
vällingkonsistens.

Den färdigblandade massan arbetas
in ordentligt i underlaget med en
kalkkvast. Låt flytspacklingen bli
yttorr eller vänta till dagen därpå
innan nästa behandling påbörjas.

1

2

Hey’di Frost och Hey’di Frost KF är
tillsatser som gör att cementbaserade
produkter kan användas vid låga
temperaturer, även i minusgrader.
Hey’di Frost och Hey’di Frost KF
kan användas till Hey’di Mur och
3
Putsbruk M5, Hey’di Fin Gammal Mur och Putsbruk KC35/65
och KC50/50 samt till de vanliga
gjutmassorna Hey’di Stöp B20 och
Hey’di Stöp B30.

4

VINTERMURNING

Hey’di Frost och Hey’di Frost KF
är bara en av åtgärderna som bör
vidtas: Använd ljummet till varmt
vatten, max. +30 °C. Täck över med
vintermattor och tillför eventuellt
värme.

5

6

Om det är praktiskt möjligt bör
underlaget förvärmas. En betongvägg som har varit utsatt för kyla
under lång tid kräver täckning och
uppvärmning innan något som helst
kan påföras på grund av betongens
stora förmåga att lagra kyla.
Se till att säckarna som ska användas
förvaras i en tempererad lokal. En
kall murbrukssäck tar mycket längre
7
tid att härda än en som legat på en
varm plats. Häll aldrig Hey’di Frost
eller Hey’di Frost KF i blandvattnet
och låt det stå ute i kylan. Vattnet
får då en väldigt låg temperatur, till
och med minusgrader, vilket gör
härdningstiden betydligt längre.

8

9
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Hey’di Fin Gammel Murmaling

VATTENTÄT OCH
DIFFUSIONSÖPPEN
MURFÄRG
Kalkbaserad färg för mur och betong i färgerna vit, ljusgrå och grå.
Tillsätt bara vatten!

Hey’di Fin Gammel Murmaling är en slagregnstät och diffusionsöppen färg till ytbehandling av murverk och betong.
Hey’di Fin Gammel Murmaling ger en dekorativ, jämn och matt yta. Blandas med vatten och påföres lätt med roller eller pensel.
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HEY'DI FIN GAMMAL MURFÄRG
1

2

3

4

Hey’di Fasadeprimer bör användas

Mät upp rätt vattenmängd

Tillsätt pulvret i burken

Blanda till rätt konsistens med borrmaskin

5

6

7

8

Färgen kan också påföras med roller

Påför rikligt med färg på rollern

Måla tills hela väggen är klar

Färgen kan också påföras med roller

SÅ HÄR GÖR DU

Blandning - Användning
Hey’di Fin Gammal Murfärg
blandas med rent vatten som hälls
först i blandkaret. Små mängder kan
röras ut för hand. Till större mängder bör man använda borr med visp
eller universalmixer. Stryks på med
roller och pensel. Använd 3,5 liter
vatten till 7 kilo pulver. Låt blandningen stå i ca 10 minuter innan
den rörs upp igen och eventuellt
justeras med mer vatten.
Blandningen ska vara lätt att måla
med, men den ska inte rinna.
Blanda inte ut mer färg än vad som
Underarbete - Underlag
kan användas inom loppet av 2-3
Ytan måste vara fri från gammal
färg, lösa partiklar, damm, fett m.m. timmar.
Till lagning av hål och skador
Färgen bör rullas på kontinuerligt
används reparationsbruk som är
anpassat för underlaget. Ytan primas inom samma område, från hörn till
hörn, och skarvarna stryks ”våttmed oförtunnad Hey’di
i-vått”. Nästa strykning görs när
Fasadprimer.
föregående torkat, dagen efter eller
senare. Användningstemperaturen
Beskrivning
- Användningsområden
Hey’di Fin Gammal Murfärg är en
kalkbaserad färg med marmormjöl
som fyllnadsmedel. Hey’di Fin
Gammal Murfärg är en slagregnstät
och diffusionsöppen färg till ytbehandling av murverk och betong.
Hey’di Fin Gammal Murfärg
blandas med vatten och ger en
dekorativ, jämn och matt yta med
en aning färgskiftning.

ska vara minst +10 °C. Detta gäller
även underlaget. Två strykningar ger
en slagregnstät yta.
Undvik att stryka på Hey’di Fin
Gammal Murfärg på varm mur eller
i starkt solsken. Redskap rengörs
med vatten.

SE FILMEN!

Använd internet eller mobilen för att se
våra arbetsbeskrivningar och för ladda
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

Materialåtgång
0,2-0,3 kilo per kvm per strykning.
Torktid
Hey’di Fin Gammal Murfärg härdar
(karbonatiserar) med hjälp av
koldioxid i luften, alltså måste en
behandlad yta skyddas mot direkt
regnbelastning i ca 1-2 dygn efter
påstrykning.
Förvaring
Förvaras torrt i upp till 2 år. Hey’di
Fin Gammal Murfärg finns i
färgerna vit, ljusgrå och grå.
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HEY'DI

FIBERPUTS OCH
HEY'DI FIBER
Putsbruk för isoleringsmaterial och lättklinker.
Fiberarmerat - inne och ute.
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HEY'DI FIBER OCH
HEY'DI FIBERPUTS
1

2

3

4

Underlaget förvattnas. Undvik vattenfilm

Mät upp rätt vattenmängd

Häll pulvret i blandningskärlet.

Blanda i 2-3 minuter

5

6

7

8

Påför med murslev och putsbräde

För på första lagret nerifrån och upp

Upprepa tills lagret är 3 mm tjockt

Mät upp Hey’di Armeringsduk

9

11

11

12

Stryk in armeringsduken i putsen

Duken ska ha minst 5 cm överlapp

Montera armeringshörn vid hörnen

Gå tillväga på samma sätt som med duken

13

14

15

16

Hålkäl görs i övergång mot dräneringsrör

Nästa dag läggs andra strykningen

Ytan putsas slutligen med filtbräda

Ytan kan till slut målas/slammas

Hey’di Fiberputs eller Hey’di Fiber
läggs på i två skikt med Hey’di
Armeringsduk inbakad i första
skiktet. Armeringsduken ska läggas
med 5 cm överlappning. Hey’di
Fiberputs eller Hey’di Fiber förstärks
i hörnen med Hey’di Armeringshörn. Putsa ytan med en kalkkvast.
Avsluta väggen med en hålkäl.
Hey’di Fiberputs och Hey’di Fiber
kan putsas med putsbräda eller filtas

med filtbräda. När väggen härdat
kan ytan slammas med Hey’di vit,
ljusgrå, grå eller murgrå - eller målas
med Hey’di Fin Gammal Murfärg i
färgerna vit, ljusgrå eller grå för att
få en vattentät och diffusionsöppen
yta.

GÖR SÅ HÄR
Häll först rätt mängd vatten i blandkaret. Använd rent, kallt vatten.
Häll pulvret i blandkaret. Blanda
med borr och Hey’di Universalmixer. Hey’di Fiberputs eller Hey’di
Fiber påföres med stålspackel. Putsen påförs nerifrån och upp. Hey’di
Armeringsduk mäts upp och stryks
in i underlaget.

SE FILMEN!

Använd internet eller mobilen för att se
våra arbetsbeskrivningar och för ladda
ner produkt- och säkerhetsdatablad.
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HEY'DI
SLAMMA

HEY'DI VIT, LJUSGRÅ, GRÅ OCH MURGRÅ
Vattentät och diffusions öppen dekorations puts till ytor
av betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk.

VIT

LJUSGRÅ
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GRÅ

MURGRÅ

SE FILMEN!

Använd internet eller mobilen för att se
våra arbetsbeskrivningar och för ladda
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

Putsa och måla
i samma moment !
1

2

3

4

Detta behöver du för att göra jobbet

Sätt maskeringstejp runt alla karmar och fönster

Hey’di Fasadeprimer bör användas

Påför primern på alla ytor

5

6

7

8

Mät upp rätt vattenmängd

Tillsätt pulvret

Blanda ordentligt i 2-3 minuter

Strykningar påföres med kalkkvast

9

10

11

12

Lägg på slamning på hela väggen

Före andra strykningen bör underlaget förvattnas

Påför andra strykningen

Använd en strukturroller för att få struktur

13

14

15

16

Lägg på slamning på hela väggen

Rengör verktygen efter användning

Kan också påföras med putsbräde

Förarbetet - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar,
damm, fett m.m. Sugande underlag ska
förvattnas, men undvik att det bildas
vattenfilm. På tidigare målade ytor ska

Blandning - Tillämpning
Hey'di slamma blandas till en mjölkig
vätska, 2,5-3 liter rent vatten till 10 kilo
Hey'di slamma. Mindre mängder kan
blandas för hand, större mängder

blandas med blandmaskin och visp.
Applicering utförs med kvast,brätt eller
sprutas. Genom att anpassa vattenmängden kan Hey'di slamma användas
både till slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager. Efter
utblandning bör massan stå i några
minuter innan den rörs upp på nytt och
eventuellt justeras med mer
vatten. Hey'di slamma stelnar som andra
cementprodukter, följaktligen måste
utblandad massa användas fortlöpande.

Torktid
1-5 timmar beroende på temperatur och
underlag.

Användningsområden
In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk. Lägsta
användningstemperatur +6°C.

Hey'di KZ tillsättas i blandvattnet till
Hey'di slamma i förhållandet 1 del
Hey’di KZ till 4 delar vatten.
Alternativet till förvattning är att prima
ytan med Hey’di Fasadeprimer. Svaga,
sugande underlag ska alltid primas med
Hey’di Fasadeprimer.
Obs! För att motverka utfällning från
underlaget på Hey’di Grå och Hey’di Murgrå rekommenderas det alltid att använda
Hey’di Fasadeprimer som förbehandling.

Beskrivning
Hey'di slamma är en cementbaserad,
vattentät och diffusionsöppen produkt
för ytbehandling av murar och betong.
Hey'di slamma blandas med vatten och
ger en dekorativ yta.

Lagring
Lagras torrt i upp till 2 år.
Hey'di slamningsbruk levereras även i
färgerna vit, ljusgrå, grå, och murgrå.

Materialåtgång
Slamning: 1-2 kilo per m2 och
strykning. Putsning: Ca. 3-5 kilo per m2.
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HEY'DI
K11 WATERPROOFER
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Hey'di K11 är en vattentät cementbaserad slamning
för mur- och betongkonstruktioner.
Hey'di K11 blandas med vatten och ger en vattentät
och diffusionsöppen yta.

1 WATERPROO
K1
FE
DI
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SE FILMEN!

Använd internet eller mobilen för att se
våra arbetsbeskrivningar och för ladda
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

HEY'DI K11
WATERPROOFER

Se vår broschyr
”Hey’di Waterproofer”
för fler täta
produkter.

1

2

3

4

Detta behöver du för att göra jobbet

Färdigputsad mur

Mät upp rätt vattenmängd

Blanda Hey'di KZ i vattnet

6

Tillsätt Hey'di K11 Slemming

Lägg på Hey’di K11 på hela väggen

Påför andra strykningen med kalkkvast
Beskrivning
Hey'di K11 är en cementbaserad slamning för ytbehandling av alla typer av muroch betong- konstruktioner. Hey'di K11
blandas med vatten och ger en vattentät
och diffusionsöppen yta.
Användningsområden
Grundmurar i betong, lättklinker och
betongblock, källare, tankar, brunnar,
bassänger, dammar m.m. Godkänd av
Den Norske Stats Institutt for Folkehelse
för användning i konstruktioner som är i
kontakt med dricksvatten. Lägsta användningstemperatur +6 °C, detta gäller även
för underlaget.

8

Blanda ordentligt i 2-3 minuter

Förvattna underlaget

Påför första strykningen med kalkkvast

10

11

12

Låt det torka i minst fem timmar

Före andra strykningen bör underlaget
förvattnas ännu en gång

Undvik vattenfilm

14

15

16

Påför Hey’di K11 på hela väggen

Använd rikligt med Hey’di K11

Hålkälen ska också slammas

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar,
damm, fett m.m. Sugande underlag förvattnas. På inte sugande ytor ska primning utföras som flytspackling genom att 1
del Hey’di KZ till 1 delar vatten blandas
med Hey'di K11 till en mjölkig vätska
som påföres underlaget med kvast. Det
ska förvattnas före varje påföring, men
inget fritt vatten får finnas kvar.

Små mängder kan röras ut för hand, till
större mängder används borrmaskin med
visp eller universalmixer. Efter utblandning bör massan stå i några minuter
innan den rörs upp på nytt och eventuellt
justeras med mer vatten. Påföring sker
med kalkkvast i en eller flera strykningar.
Nästa strykning sker när föregående
skikt har torkat, följande dag eller senare.
Hey'di K11-blandningen ska vara lätt att
påföra men får inte rinna. Hey'di K11
hårdnar som andra cementprodukter
och följaktligen måste utblandad massa
användas fortlöpande. Undvik att påföra
Hey'di K11 på varmt underlag
eller i starkt solsken.

Materialåtgång
1 kg per kvm per strykning. Rekommenderad åtgång jordfuktighet 2 kg per kvm,
konstant vattentryck min. 4 kg
per kvm. Materialåtgång Hey'di KZ
Primer: ca. 2 kg per 25 kg
Hey'di K11.

Blandning - Tillämpning
Hey'di K11 blandas med rent vatten som
först hälls i blandningskärlet. Använd
ca. 8 liter vatten till 25 kilo Hey'di K11.
Genom att ersätta 15-20 procent av
blandningsvattnet med Hey'di KZ säkras
maximal vidhäftning till underlaget.

Torktid
1-5 timmar beroende på temperatur och
underlag.
Lagring
Lagras torrt i upp till 2 år.

OBS! Till invändig tätning används
Hey’di Special eller Hey’di K11 Xtra
Waterproofer.
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HEY'DI

STORMURING
Fiberarmerat ”gör det själv” multibruk till murning-,
putsning- och reparation. Smidigt - enkelt att bruka
- snabb och god vidhäftning.
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SE FILMEN!

Använd internet eller mobilen för att se
våra arbetsbeskrivningar och för ladda
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

MULTIBRUK TILL MURNING-,
PUTSNING- OCH REPARATION
1

2

3

FLYTSPACKLING AV
UNDERLAGET FÖRE
PUTSNING

Vid putsning på blanka, icke
sugande underlag ska underlaget flytspacklas. 1:1 Hey’di
KZ/vatten blandas med Hey’di
Stormurning till en välling som
läggs på underlaget med kvast.
När flytspacklingen har härdat
kan Hey’di Stormurning påföras
såsom beskrivs nedan.

Mät upp rätt mängd Hey’di KZ

Mät upp rätt vattenmängd

Blanda i lite pulver till en välling

4

5

6

Påför vällingen på underlaget med kvast

Påför Hey’di Stormuring dagen efter
flytspacklingen

Släta slutligen till ytan med putsbräde

1

2

3

4

Mät upp rätt vattenmängd

Tillsätt Hey'di Stormuring

Blanda ordentligt i 2-3 minuter

Påför massan med murslev

5

6

7

8

Lagret kan påföras upp till 8-10 cm i tjocklek

Släta till ytan

Beskrivning - Användningsområden
Hey’di Stormurning är ett fiberarmerat
multibruk för alla typer av murning-,
putsning- och reparationsarbeten på
mur, tegel, lättklinker och betong,
ute och inne. Hey’di Stormurning är
smidigt och lätt att använda, kan läggas
ut i tunna och tjocka lag och har god
vidhäftning till alla underlage. Kan också
användas vid uppbyggande av hålkärl i
övergång betong/mur och berg.

Förarbete - Blandning
Underlaget skall vara rent och
förvattnas, vänta tills vattnet har torkat
in i underlaget. Utblandning utförs med
blandmaskin med visp, mindre mängder
kan blandas för hand. Hey’di Stormurning tillsätts vatten, ca. 2,7 liter till en
15 kg’s säck. Man kan justera konsistensen med vatten, avhängigt av
arbeidsuppgåvan. Blanda i ca. 2 min.
till en jämn, klumpfri massa. Lägsta
temperatur vid utförande +6 oC, är det
ned mot 0 oC, bör säckarna ha rumstemperatur, blanda med ljumet vatten

Släta till med putsbräde
(max. +30 oC), tillsätt Hey’di Frost KF
och täck in arbetsområdet.
1
Utförande
Hey’di Stormurning appliceras med
murslev, kvast eller brätte, och kan
appliceras i tunna eller tjocka skikt, upp
till 8-10 cm i ett påslag. I varmt väder
skall det eftervattnas när bruket börjar
torka. Undvik påföring av Hey’di
Stormurning som puts på varm mur
i stark sol. Brukstid utblandad massa
er ca. 1 time. Redskap rengjöres med
vatten.

Materialåtgång
Puts: ca 1,7 kg/mm/m2 putstjocklek. En
säck ger ca. 9 liter färdig massa.
Torktid
Hey’di dekorputser kan påföras dagen
efter. Skall ytan målas bör man vänta
längre, följ färgtillverkarens anvisning.
Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom
1 år efter produktionsdato.
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YTBEHANDLING OCH TÄTNING
AV OLIKA TYPER AV UNDERLAG
1

1. Murverk
2. Første lag Hey’di Fiberpuss
evt. med armeringsduk
3. Andre lag Hey’di Fiberpuss
4. Hey’di Slemming/
Dekorpuss eller Hey’di Fin
Gammel Murmaling.

1

2

4

PUTSNING PÅ MURVERK
MED HEY'DI FIBERPUTS

Hey’di Fiberputs påförs med stålspackel
i en tjocklek på upp till 15 mm. Tjockare skikt måste läggas på i flera steg
och ytan ska förvattnas mellan varje
påföring. Vid håligheter kan Hey’di
Fiberputs läggas på i en skikttjocklek
på 4-5 cm. Avslutande behandling görs
med filtbräda eller kvast när putsen
har satt sig. Undvik att lägga på putsen
på varm mur eller i starkt solsken.
Vidare ytbehandling: Hey’di Slamning/
dekorputs.

3

2

1. Isolasjonsmaterialet
2. Første lag Hey’di Fiber
3. Armeringsduk for puss
4. Andre lag Hey’di Fiber
5. Hey’di Slemming/
Dekorpuss eller Hey’di Fin
Gammel Murmaling.

1

2
3

5

4

3

1. Murverk
2. Hey’di Mur og Pussmørtel
slemmet på med gresskost
3. Første påkast Hey’di Mur
og Pussmørtel
4. Andre påkast Hey’di Mur
og Pussmørtel
5. Hey’di Slemming/
Dekorpuss eller Hey’di Fin
Gammel Murmaling.

1

2
3
4
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5

PUTSNING MED HEY'DI
FIBER PÅ ISOLERINGS-MATERIAL

Underlaget skrubbas lätt för att
säkerställa god vidhäftning. Påför
Hey’di Fiber med stålspackel i ett
ca 5 mm tjockt skikt. Lägg på
Hey’di Armeringsduk för puts,
pressa in duken med stålspackel
och släta till. Hörnen förstärks
med hörnlister. Dagen efter kan
man lägga på ett tunt skikt Hey’di
Fiber med kalkkvast eller spackel.
Avslutande behandling görs med
filtbräda eller kvast när putsen har
satt sig. Undvik att påföra lägga på
putsen på varm mur eller i starkt
solsken. Vidare ytbehandling:
Hey’di Slamning/dekorputs.

PUTSNING PÅ MURVERK
MED HEY'DI MUR OCH
PUTSBRUK

Underlaget grundas med murbruk blandat till slamkonsistens.
Murbruket kastas ut med murslev
i en tjocklek på upp till 15 mm.
Tjockare skikt måste läggas på i
flera lager med förvattning mellan
varje påslag. Dra av bruket så att
ytan blir jämn. Avslutande behandling görs med filtbräda eller kvast
när putsen har satt sig. Undvik
att lägga på putsen på varm mur
eller i starkt solsken. Eftervattning
rekommenderas i 1-2 dygn efter att
putsen har stelnat. Vidare ytbehandling: Hey’di Slamning/dekorputs.

4

1

2
3
4

5

1

5

1. Murverk
2. Hey’di Fin Gammel
Mur og Pussmørtel KC
50/50 eller KC 35/65
slemmet på med gresskost
3. Første påkast Hey’di
Fin Gammel Mur og
Pussmørtel KC 50/50 eller
KC 35/65
4. Andre påkast Hey’di Fin
Gammel Mur og Pussmørtel KC 50/50 eller
KC 35/65
5. Hey’di Hvit

1. Murverk
2. Første strøk
Hey’di dekorpuss/
slemming
3. Andre strøk
Hey’di dekorpuss/
slemming

2
3

6

1

2
3

1. Murverk
2. Første strøk Hey’di K11
Waterproffer.
3. Andre strøk Hey’di K11
Waterproffer.
X. Eventuellt flere strøk
Hey’di K11 Waterproffer.

PUTSNING MED HEY'DI FIN
GAMMAL MUR OCH PUTSBRUK KC 50/50 ELLER KC
35/65 PÅ KALKBASERADE
UNDERLAG

Underlaget grundas med murbruk som
blandats till slamkonsistens. Murbruket
kastas ut med murslev i en tjocklek på
upp till 15 mm. Tjockare skikt måste
läggas på i flera lager med förvattning
mellan varje påslag. Dra av bruket så att
ytan blir jämn. Avslutande behandling
görs med filtbräda eller kvast när putsen
har satt sig. Undvik att påföra putsen
på varm mur eller i starkt solsken. Eftervattning rekommenderas i 1-2 dygn
efter att putsen har stelnat.
Vidare ytbehandling: Hey’di Slamning/
dekorputs.

SLAMNING PÅ FASADER
OCH SOCKELMURAR

Påförs med kvast. Mönstret avgörs av
påföringen. Nästa strykning görs när
föregående torkat, dagen efter eller
senare. Påför minst två strykningar för
att få en slagregnstät yta. Blandningen
ska vara lätt att stryka ut, men den ska
inte rinna. Undvik att lägga på Hey’di
dekorputs på varm mur eller i starkt
solsken. Lägsta temperatur vid påföring
är +6 °C. Hey’di dekorputs kan slammas direkt på lättklinker efter att hål
och fogar har fyllts igen med murbruk.
Det rekommenderas att fogarna först
kvastas med Hey’di dekorputs med
tillsatt Hey’di KZ. Vill man ha en helt
slät yta måste murverket först putsas.

TÄTNING AV GRUNDMUR
UNDER MARKYTAN,
BASSÄNG, BRUNNAR
OCH CISTERNER.

Påförs med kalkkvast. Nästa strykning
görs när föregående torkat, dagen efter
eller senare. Påför två till tre strykningar
för att få en vattentät yta. Blandningen
ska vara lätt att lägga på, men den ska
inte rinna. Brunnar, bassänger och
cisterner påförs minst 3-4 strykningar. Undvik att lägga på Hey’di K11
på varm mur eller i starkt solsken.
Lägsta temperatur vid påföring är +6
°C. Hey’di K11 kan slammas direkt
på murverket efter att hål och fogar
har fyllts igen med cementbruk. Om
murverket är gjutet eller murat mot
sten bör man göra en hålkäl med Hey’di
Stormurning och därefter täta såsom
beskrivits ovan. Tätningen bör påföras
en bit in på stenen.
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7

1. Tidligere
behandlet underlag
2. Første strøk
Hey’di Cemflex
3. Andre strøk
Hey’di Cemflex

1

TÄTNING AV GRUNDMUR
SOM TIDIGARE HAR
BEHANDLATS MED
ASFALTTÄTNING
Tätas med Hey’di Cemflex,
tvåkomponent cementbaserat
membran för utvändigt bruk.
Se www.heydi.no för mer
information.

2
3

8

1. Underlag
2. Første strøk
Hey’di Cemflex
3. Armeringsremse
for slemming
4. Andre strøk
Hey’di Cemflex

3

2

4

TÄTNING AV TERASSER,
TRAPPOR OCH BALKONGER

Tätas med Hey’di Cemflex, ett
tvåkomponents cementbaserat
membran för utvändigt bruk.
Hey’di Cemflex kan inte användas
som slityta utan måste täckas.
I varmt utrymme rekommenderas
membran av papp/duk. Se www.
heydi.se för mer information.

1

9
1
2
3
4
5
6
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1. Underlag
2. Hey’di Special, Cement 1
3. Hey’di Special, Cement X
4. Hey’di Special,
Forseglingsvæske
5. Hey’di Special, Cement 1
6. Hey’di Special, Cement 1

INVÄNDIG TÄTNING AV
GRUNDMUR, ALT. 1

Vid vattenläckor där vatten
rinner in: Täta med Hey’di
Special. Hey’di Special består av tre
produkter: Cement 1, Cement X
och Förseglingsvätska. Hey’di Special används till tätning av läckor i
murverk, betong och sten. Hey’di
Special stoppar rinnande vatten.
Se www.heydi.no för fullständig
bruksanvisning

10

1. Underlag
2. Hey’di Sealer
3. Hey’di K11 Xtra
Waterproofer
4. Hey’di K11 Xtra
Waterproofer
5. Hey’di Slemming/
Dekorpuss eller Hey’di Fin
Gammel Murmaling.

1

2

5

3

INVÄNDIG TÄTNING AV
GRUNDMUR, ALT. 2

Vid fuktinträngning som lämnar
mörka fläckar av fukt.
Tätas med Hey’di Sealer och två
strykningar med Hey’di K11 Xtra
Waterproofer.

4

11

1. Underlag
2. Hey’di Sealer
1

SALTUTFÄLLNING

Osynlig fukt.
2 strykningar med Hey’di Tätt i
Toppen. Väntetid mellan strykningarna ca 1 dygn.

2

12

FER - HULKIL L
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HULKIL TETTES
MED HEY'DI K11
WATERPROOFER

2

D

GRUNNMUR

FJELL

HÅLKÄL

Övergång från murverk till
grund/sten. Gjuts med Hey’di
Stormurning och tätas med Hey’di
K11 Waterproofer eller Hey’di
Cemflex.

D HEY'DI ST
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1. Hey’di Stormuring
2. Hey’di K11 Waterproofer
eller Hey’di Cemflex
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PRODUKT
Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.

HEY'DI
RETT PÅ GULVET
TURBO

HEY'DI
STORMURNING

HEY'DI
EXPRESS/
BYGGSPARKEL

HEY'DI
FIN GAMMAL
MURFÄRG

HEY'DI
VIT, LJUSGRÅ, GRÅ
OG MURGRÅ

HEY'DI
FLYTLIM

HEY'DI
FIBERPUTS

HEY'DI
RÅSTARK
GOLVMÅLNING

HEY'DI K11
WATERPROOFER

HEY'DI
RAPID EX

HEY'DI
SEMFIX

HEY'DI
FINFOG

HEY'DI
TROLLKRAFT
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Trykk: Flisa Trykkeri AS. 5.000 - 03.14

Hey’di AB. Adress: Storgatan 13, SE-243 30 Höör, Sverige.
Telefon Sverige: +46 (0)73 33 400 48. www.heydi.se.
Huvudkontor Norge: (+47) 63 86 88 00. Fax: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no, www.heydi.no

