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Du som använder Finjas produkter förväntas ta del av aktuellt produktblad på finja.se 
för respektive produkt. 

Denna broschyr har som syfte att visa exempel på hur olika arbeten kan utföras.  
Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivning, underlagets beskaffenhet 
och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid finja.se.
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Systembeskrivning

Finjas Gipsputs, hädanefter endast Gipsputs, är framtagen för utstockning, lagning 
och putsning inomhus på underlag av bland annat lättklinker, tegel, gipsskivor, lätt-
betong samt tidigare putsade ytor. Skikttjockleken ska vara 5–50 mm per påslag.

Gipsputs är en ren naturgipsprodukt och är därmed oorganisk, vilket minimerar ris-
ken för biologisk påväxt samt mögel. Detta bidrar i sin tur till en sundare inomhus-
miljö. Att Gipsputs kan appliceras i tjocka lager utan att krympa eliminerar risken 
för krympsprickor. Produkten är pumpbar.

Produktlista

* Vid behov kan även Finjas Glasfibernät 
användas. Detta för att skydda gipsputsen 
ytterligare vid konstruktioner som kan röra sig 
p.g.a. temperatur- eller fuktrörelser. Glasfibernätet 
överlappas minst 100 mm vid skarvar.

Primer Grepp
Färdigblandad 
primer med utmärkt 
vidhäftning. Används 
inomhus som primer på 
golvspånskiva, brädgolv 
och till släta, täta och 
icke sugande underlag 
såsom kakel, klinker och 
sten.

Avdragsbana
Kvarsittade avdragsbana 
för putsskikt minst 
6 mm. Endast för 
inomhusbruk.

Hörnprofil
Kvarsittande hörnprofil 
för putsskikt minst 10 
mm. Ger starka ytterhörn 
vid t.ex. invändig 
gipsputs. Avsedd för 
inomhusbruk i torra 
lokaler. 

Glasfibernät*
Nät av glasfiber för 
putsarmering.
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Kontrollera underlaget
Kontrollera och säkerställ att underlaget lämpar sig för 
putsning med Gipsputs. 

• Underlaget ska vara fritt från skador och ojämnheter.

• Ojämnheter jämnas ut med till exempel Finjas Laga 
Inne eller med Gipsputs innan vidare putsning med 
Gipsputs utförs.

• Underlaget ska vara rent och fritt från damm.

• Underlaget ska borstas av och därefter förvattnas 
vid sugande underlag eller primas vid icke sugande 
underlag.

Förberedelser
Om underlaget består av träreglar/-skivor 
ska Stucanet användas vid putsning med 
Gipsputs.

Se även: Underlagsguide sidan 8.

Observera att vid användning av Finjas Pri-
mer Grepp ska putsarbetet påbörjas inom 24 
timmar. Detta för att minska risken att ytan 
blir dammig, vilket försämrar vidhäftningen 
mellan vägg och Gipsputs.

Vägg med stående avdragsbanor med distansmått 1–1,2 meter mellan varje 
avdragsbana. 

Finjas Avdragsbana
Om Finjas avdragsbanor används ska dessa kapas i rätt 
höjd och därefter monteras, i Gipsputs, med centrumav-
stånd på cirka 1 meter. Montera därefter Finjas hörnprofi-
ler. Kontrollera lod. 
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Utförande
Applicera Gipsputs
Blanda Gipsputs enligt anvisningarna på säcken.

När samtliga avdragsbanor är monterade appliceras gips-
puts på väggen genom att dra på putsen med hjälp av en 
stålskånska eller liknande. Upprepa tills ytan mellan två 
avdragsbanor är helt fylld med gipsputs.

Dra av överflödig gipsputs genom att dra en stocknings-
bräda, nerifrån och upp, mot avdragsbanorna. Om det 
saknas gipsputs blir väggen gropig. Applicera då mer 
gipsputs och stocka av ytan på nytt.  
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Färdigbehandla ytan
Vänta tills ytan är klistrig, det vill säga ytan ska ha torkat 
men inte härdat klart. Bearbeta sedan ytan utifrån öns-
kad ytstruktur och kommande efterbehandling. 

Jämn yta: Använd mjuka rörelser och filta ytan med en 
fuktig filtbräda till färdig ytstruktur.

Slät yta: Bearbeta ytan med stålsvärd tills den blir jämn 
och slät.

Kaklad (eller liknande) yta: Jämna av ytan men låt den 
förbli grov.

Låt ytan torka tills den blir helt torr och därmed färdig för 
eventuell efterbehandling. Täta skikt kan appliceras efter 
cirka 1 dygn per 5 mm skikttjocklek vid cirka 20 °C.

Putsen är nu klar och önskat ytskikt kan appliceras:

• Målning

• Tapetsering 

Se respektive leverantörs anvisningar.
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Sammanfattning 
(Vid användning av Glasfibernät, se föregående sidor).

• Kontrollera att underlaget är stabilt, utan skador och 
lämpat för Gipsputs. 

• Blanda bruk cirka 5 minuter med snabbgående blan-
dare/maskinvisp. 

• Vattenåtgång: 15–16,2 liter/25 kg säck. 

• Montera avdragsbanor. Kontrollera lod. Centrumav-
stånd cirka 1 meter. 

• Montera hörnprofiler. Kontrollera lod. 

• Förvattna ytan om underlaget är sugande, alternativt 
prima ytan om underlaget är icke sugande. 

• Applicera Gipsputs och fyll ytan mellan avdragsba-
norna. 

• Stocka av ytan med stockningsbräda. 

• Upprepa tills ytan är jämn. 

• Upprepa applicering av Gipsputs och stocka av mel-
lan varje avdragsbana. 

• Vänta tills ytan är klibbig, det vill säga den ska ha 
torkat men inte härdat klart.

• Efterbehandla ytan efter önskad ytstruktur och/eller 
ytbehandling. 

• Applicera önskat ytskikt. 

Läs alltid den detaljerade arbetsanvisningen.
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Underlagsguide

Gipsskivor på 
stålregelstomme. 

Om träregel eller 
någon skiva av trä 
ingår i väggen ska 
Stucanet användas.

UNDERLAG
INOMHUS

KONTROLL 
AV 

UNDERLAG

FÖRBE-
HANDLING

–
FÖRARBETE

FÖRARBETE 
TÄTSKIKT

–
YTSKIKT

YTSKIKT

GIPSPUTS

Vid stålregel-
stomme ska 
glasfibernät
överlappa skar-
varna med minst
100 mm.

Behandla hela 
ytan med Finjas
Primer Grepp.

Finjas Gipsputs avjämnad med stockningsbräda.

Observera! Vid ytskikt av kakel/klinker: Putsen får ej lämnas med filtad eller stålglättad yta.  
Vid filtad yta ska uppfiltat (uppvattnat) material skrapas bort. Ytan ska vara grov.

Övriga ytskikt: Filtning och stålglättning.

Tätskikt: Se respektive tätskiktsleverantörs anvisningar.

Grundning: Se respektive ytskiktsleverantörs anvisningar.

Kakel- och klinkersättning: Se respektive leverantörs anvisningar.

Tapetsering, målning, etcetera: Se respektive ytskiktsleverantörs anvisningar.

Armera med
Finjas Glasfiber-
nät.

Behandla hela 
ytan med Finjas
Primer Grepp.

Förvattna ytan.Utför grov-
avjämning före 
putsning.

Finns ojämnheter 
större  
än 50 mm?

Består underlaget 
av blandade 
material?

Ytan suger
inte upp vattnet.

Eventuell 
cementhud och 
formoljerester
tas bort.

Ytan suger
upp vattnet.

Ytan ska vara ren 
och fast. Kontroll 
av sugförmåga. 
Ytan fuktas med 
vatten med hjälp 
av en borste. 
Kontrollera om 
underlaget suger 
upp vattnet.

Målade ytor på 
puts, murverk 
eller betong.

Blank betong
– fortmgjuten yta.

KC-puts
Gipsputs
Lättbetong
Lättklinker

Tegelsten
Rå betong – skrovlig yta
Kalksandsten
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