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Underlag och förberedelser för finputs
Som finputs räknas: Marmorino (Stucco Lustro), Tadelakt (modern), Travertino,
Stucco Lava, Marmorino Velvet samt Seta.
Det viktigaste att beakta vad gäller underlaget är att se till att det är så
vibrationsfritt som möjligt. Murade eller gjutna underlag är optimalt. På de
ställen där underlaget är uppbyggt utav reglar och skivmaterial så
rekommenderar vi följande:
Torra utrymmen:
 Regelavstånd: 450 - 600 c/c
 Dubbla skivmaterial. Skivorna sätts om lott så att skarvar inte hamnar på
varandra.
 Skarvar remsas med pappersremsa och spacklas släta.
 Vid behov så bredspacklas hela ytan.
 En fiberduk (typ microlit) sätts över hela ytan.
Sammanfattningsvis kan man säga att själva ytan ska förberedas som om att
den skulle målas.
Ytan är redo för att beläggas med önskad finputs enligt Stucco Italianos
anvisningar.

Våtutrymmen:
 Regelavstånd: 300 – 450 c/c
 Dubbla skivmaterial. Skivorna sätts om lott så att skarvar inte hamnar på
varandra.
 Skarvar remsas och spacklas släta.
 Tätskikt monteras enligt tillverkarens anvisning. Här är det mycket viktigt
att inga luftbubblor lämnas, samt att invändiga hörnor trycks in
ordentligt.
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Underlag och förberedelser för finputs
 Golvplattor och eventuell plattsättning färdigställs, inklusive fogning
 Taket förbereds fram till att det är en strykning med färg kvar att utföra.
 Ytorna som ska finputsas putsas upp med kakel-fix/lim. Använd 6 mm
fixkam. Pressa in ett fiber-putsnät in i fixet. Släta till ytan med ett
handstål eller spackelspade. Låt torka över natten.
 Slipa eller skrapa ytan fri från förhöjningar och ojämnheter. Spackla ytan
med kakel-fix/lim tills inga maskor från nätet är synliga. Det krävs två
spacklingar. Låt härda ut helt, gärna över en helg.
 Slipa ytan lätt och applicera därefter vår Quartz primer för maximal
vidhäftning.

Ytan är redo för att beläggas med önskad finputs enligt Stucco Italianos
anvisningar.
Ovanstående är generella rekommendationer och Stucco Italiano ansvarar inte
för skador eller yttre omständigheter som leder till att ytputsen tar skada. Följ
alltid Boverkets byggregler och branchreglerna. Vid frågor kontakta gärna
Stucco Italiano på nummer eller mail angivet nedan.
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