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Ett stort småföretagande
Finja är ett svenskt familjeföretag vars resa startade 

med ett förvärvat grustag 1957. Addera en stor portion 

kunskap, engagemang och mod och du har dagens före-

tag, ett av landets främsta inom betongbranschen.

Våra bolag kompletterar varandra och täcker in allt från 

konstruktionslösningar för murat och putsat byggande 

till sand, specialbruk och prefabricerade helhetslösning-

ar för bostäder, kontor, industri och lantbruk. I dagslä-

get sysselsätter vi närmare 700 personer och siktar på 

att omsätta två miljarder kronor.

På Finja värdesätter vi närheten till våra kunder och vi 

finns på ett flertal orter i Sverige samt i Norge. Vi växer 

ständigt men den snabbfotade handlingskraften hos det 

lilla ursprungliga företaget finns kvar och vi utvecklar 

nya produkter och återinvesterar i moderna produk-

tionsanläggningar. Allt för att hålla oss i god form och 

fortsätta vår resa. 
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Finja Betong
Som en del av Finja fokuserar vi på murat och putsat byggande och vi är en rikstäckande leverantör 

av byggmaterial med ett omfattande produktutbud. Via ett brett nätverk av kvalificerade återförsäljare 

tillhandahåller vi ett gediget torrbrukssortiment för användningsområdena mura, putsa, gjuta och laga 

och flera av våra bruk finns numera i slitstarka plastsäckar. 

Vi erbjuder konceptlösningar för murat byggande i form av stabila och välisolerade block, 

golvavjämning för alla tillfällen, pålitliga fix- och fogprodukter, isoleringsskivor av högkvalitativ 

cellplast, grundelement för energisnåla och hållbara underlag samt väl beprövade fasadputssystem. 

Utöver detta har vi ett brett utbud av övriga betongprodukter för exempelvis murar. 

All vår tillverkning är närproducerad, vilket innebär att vi är tillgängliga och kan erbjuda snabba, säkra 

och trygga leveranser. I dagsläget har vi 170 anställda och siktar på att omsätta en miljard kronor. 
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01. Villa byggd av isolerblock får ett behagligt inomhusklimat  

året runt.  

02. Skärmvägg av murblock skapar en vind- och insynsskyddad 

altanplats.

03. Vi tillverkar block för alla typer av byggnader – från slott till 

koja. 

04. Dra, rulla, lägg. Exakt så enkelt är det att arbeta med vårt nya 

mursystem.

Block 
Lättklinker är ett väletablerat och värdefullt material på den svenska byggmarknaden som tack 

vare sina många positiva egenskaper har ett flertal användningsområden. Lättklinkerkulor, 

 cement, sand och vatten formas till block som exempelvis används till källarväggar, grunder, 

lantbruksbyggnader och garage samt som stomme i ytter- och innerväggar till bostäder, skolor, 

idrottshallar och kontor.

04

7



Block – vilket ska jag välja?

Isolerblock  
Exakt

Isolerblock  
Bas

Murblock  
Fördel

Murblock  
Bas

Ytterväggar till villor, flerbostadshus, kontor, kedjehus och skolor X

Ytterväggar till garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader X X X X

Innerväggar X X

Innerväggar med behov av rördragning (el, vvs) X

Källarväggar under mark X X X X

Ytterväggar uppvärmt förråd X

Ytterväggar ouppvärmt förråd X X

Carport X X

Trädgårdsmurar X X
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Mursystem Exakt ger en murnings-
upplevelse utöver det vanliga och sparar 
dig både tid och kraft.

Murblock Fördel väger upp till 20 % mindre än 
tidigare block men har samma hållfasthet.

Mursystem Exakt består av fyra komponenter som ger dig en 
exakt och tidsbesparande murningsupplevelse.

Mursystem Exakt –  
Så här gör du!

Mursystem Exakt är vårt senaste  

murningssystem bestående av fyra 

smarta komponenter som ger dig den 

mest exakta och tidsbesparande  

murningsupplevelsen hittills. Resultatet 

blir hållbara och precist murade väggar 

som är de bästa möjliga under lagen för 

vackra och tåliga putsfasader.  

Dra, rulla, lägg – Exakt så enkelt! 

Du hittar våra filmer på Finjatube: www.youtube.com/finjatube
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Block – Isolerblock Exakt Blockbredd: 350 400290

Isolerblock Exakt är huvudkomponenten i Mursystem Exakt som är ett innovativt 
och framförallt lättarbetat system för extra varma och trygga villor, skolor och 
idrottshallar.

Tryckhållfasthet lättklinkerdel 5 MPa, kategori 1. EN-772-1 
Åtgång: 290 och 350 8,3 block/m2, 400 10 block/m2

Längd: 290 och 350 600 mm, 400 500 mm
Höjd: 197 mm, passblock 90 mm

Normalblock

290 16292060
350 16352060
400 16402050

Hörnblock

400 16402020

Passblock normal

290 16290960
350 16350960
400 16400950

Passblock hörn

400 16400920

Passblock avslutning

400 16400959

 NYHET! 

Hörn-/avslutningsblock

290 16292061
350 16352061

Passblock hörn/avslutning

290 16290961
350 16350961

Avslutningsblock kort

400 16402038

 NYHET! 

Avslutningsblock långt

400 16402059

 NYHET! 
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Normalblock

250 1325
290 1329

Bredd 1195 mm 1495 mm 1795 mm 2395 mm 2995 mm 3595 mm

290 12829120 12829150 12829180 12829240 12829300 12829360

350 12835120 12835150 12835180 12835240 12835300 12835360

400 12840120 12840150 12840180 12840240 12840300 12840360

Isolerbalk Exakt Blockbredd: 350 400290

Block – Isolerblock Bas 290250Blockbredd:

Isolerblock Bas till ytterväggar för bl.a. kontor, butik, garage, fritidshus, lager-, 
fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader.
 
Åtgång: 8,3 block/m². Tryckhållfasthet 3 MPa, kategori 1. EN-772-1 
Längd: 600 mm 
Höjd: 190 mm

Armerade lättklinkerbalkar med inbyggd isolering 
av cellplast och lågt U-värde. Används över dör-
rar och fönster som en del av Mursystem Exakt. 
Balkarnas bärförmåga är testad och dokumenterad 
enligt gällande standard.
 
Längd: lagerförs i 1,2–3,6 m, upp till 6 m kan 
specialbeställas 
Höjd: 197 mm
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70 11072060

150 11152060

290 11292060S

90 11092060

190 11202060S

Passblock

150 11151060
190 11092060
250 11251060
290 11291060

120 11122060

250 11252060S

Block – Murblock Bas Blockbredd: 2902501901501209070

Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material på den svenska byggmarknaden. 
Användningsområdena är många; källarväggar, grunder, lantbruksbyggnader, garage och som stomme i 
ytter- och innerväggar till bostäder och kontor.

Åtgång: 8,3 block/m². Tryckhållfasthet 3 MPa, kategori 1. EN-772-1 
Längd: 590 mm 
Höjd: 190 mm, passblock 90 mm
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120 11122063

250 11252063

150 11152063

290 11292063

190 11192063

350 11352063

Block – Murblock Fördel Blockbredd: 290250190150120 350

Murblock Fördel har samma användningsområden som våra basblock men är lättare då de väger upp till 
20 % mindre. Blockens hålrum gör dem också mer greppvänliga och ergonomiska samtidigt som kom-
mande installation underlättas.    

Åtgång: 8,3 block/m². Tryckhållfasthet 3 MPa, kategori 1. EN-772-1 
Längd: 590 mm 
Höjd: 190 mm

13

B
LO

CK



Bredd 1195 mm 1495 mm 1795 mm 2395 mm 2995 mm 3595 mm

70 120720120 120720150 120720180

90 121020120 121020150 121020180 121020240

120 121220120 121220150 121220180 121220240 121220300

150 121520120 121520150 121520180 121520240 121520300 121520360

190 122020120 122020150 122020180 122020240 122020300 122020360

250 122520120 122520150 122520180 122520240 122520300 122520360

290 123020120 123020150 123020180 123020240 123020300 123020360

350 123520120 123520150 123520180 123520240 123520300 123520360

Block – Murbalk Blockbredd: 29025019015090 12070 350

Armerade lättklinkerbalkar. Används över dörrar och fönster i väggar av 
lättklinkerblock.

Längd: lagerförs i 1,2–3,6 m, upp till 6 m kan specialbeställas 
Höjd: 190 mm

Normal

200 21202040
250 21252040

Hörn

200 21202041
250 –

Ändblock Hel Halv

200 21202042 21202020
250 – –

Block – Skalblock Blockbredd:

Stapelbara block avsedda för murar med stor påkänning. Blockens hålrum armeras 
och fylls med betong.

Åtgång: 12,5 block/m². Tryckhållfasthet 5 MPa, SS-EN 15435 
Längd: 400 mm, ändblock halv 200 mm 
Höjd: 200 mm

250200
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190 11202064
250 11252064 

11402030 290 11291930
350 11351930 
400 11401930

125  20122040 200  20202040
150  20152040 250  20252040

 90  11092065 190  11202065
120  11122065  250  11252065
150  11152065 290  11292065

190  142060120
250  142560120
290  143060120

Massivblock 
Högre tryckhållfasthet och densitet än vanliga 
lättklinkerblock. Används vanligtvis till väggar 
och väggdelar när höga krav ställs på styrka och 
ljudreduktion.

Åtgång: 8,3 block/m². Tryckhållfasthet 5 MPa, 
kategori 1. EN-772-1 
Längd: 590 mm 
Höjd: 190 mm

Storblock 
Lättklinkerblock i storformat. Används främst till 
grunder, lantbruksbyggnader, garage och andra 
ekonomibyggnader. 

Åtgång: 1,39 block/m². Tryckhållfasthet 3 MPa, 
kategori 1. EN-772-1 
Längd: 1200 mm 
Höjd: 600 mm 

Sulformsblock 
Underlättar byggande av grundsulor för torpar-
grunder, murar, m.m. 
 
 

Åtgång: 3,34 block/lm. Tryckhållfasthet 5 MPa, 
kategori 1. EN-772-1 
Längd: 295 mm 
Höjd: 190 mm 
Bredd: 400 mm 

U-Block 3 MPa 
Tillverkas av lättklinker och används oftast i 
översta skiftet i källarväggar, grunder, lantbruks-
byggnader, garage samt i ytter- och innerväggar 
till bostäder och kontor. 

Åtgång: 1,67 block/lm. Tryckhållfasthet 3 MPa, 
kategori 1. EN-772-1 
Längd: 590 mm 
Höjd: 190 mm 

U-Block 5 MPa  
Tillverkas av lättklinker och används oftast i 
översta skiftet i källarväggar, grunder, lantbruks-
byggnader, garage samt i ytter- och innerväggar 
till bostäder och kontor. Kan i vissa fall även 
användas som balkblock.

Åtgång: 3,34 block/lm. Tryckhållfasthet 5 MPa, 
kategori 1. EN-772-1 
Längd: 295 mm 
Höjd: 190 mm 

Hålsten 
Tunga murblock avsedda för oisolerade väggar och 
murar, såväl inom- som utomhus, där det förelig-
ger höga krav på bärförmåga och i förekommande 
fall på ljudreduktion. 

Åtgång: 12,5 block/m². Tryckhållfasthet 5 MPa, 
kategori 1. EN-772-1 
Längd: 400 mm 
Höjd: 190 mm 

Block – Övriga block
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Armering Exakt 
Armera enkelt och snabbt med den starka glasfi-
berarmeringen som har låg vikt och lätt rullas ut. 
Armeringen överlappas enkelt i hörn och kapas 
snabbt med kniv. 

Längd: 25 m 
Bredd: tre bredder anpassade till Isolerblock 
Exakt

Bistål 
Används vid armering av murverk av tegel eller 
lättklinkerblock. 

Levereras i ett flertal olika dimensioner och 
ytbehandlingar. 
Längd: 4000 mm

Sicksackarmering 
Fackverksarmering tillverkad av obehandlat stål 
i sicksackmönster. Avsedd för armering av Iso-
lerblock Exakt under mark i de specialfall dessa 
muras med tjocka fogar (ca 10 mm).

Längd: 3050 mm 
Bredd: två bredder anpassade till Isolerblock 
Exakt 

U-Blocksisolering 
Färdigskurna cellplastremsor av hög kvalitet 
avsedda för isolering av U-block. 
 
 

Längd: 1200 mm 
Bredd: flera bredder anpassade till U-block

Isolerremsa 
Tunn polyesterremsa. Används i förekommande 
fall som extra isolering av luftfylld liggfog mellan 
Isolerblock Exakt.  
 

Längd: 2000 mm 
Bredd: 90 mm 
Höjd: 3 mm

Tätfiber 
Avsedd för isolering av liggfogar i de särskilda fall 
Isolerblock Exakt väljs att muras med tjocka fogar 
(ca 10 mm). 
 

Glasullsremsa inklädd med svart polyetenfolie. 

290 1870
350 1873 
400 1874

290 18629
350 18635 
400 18640

Bi 37 rostfritt 1837 Bi 40 förzinkat 1842
Bi 40 obehandlat  1840 Bi 56 obehandlat 1856

0,25 18425
0,28 18428 

18551 18553

Block – tillbehör

16

B
LO

CK



150 1815 190 1819
250 1825 290 1829
350 1835 400 1836

290 18529
350 18535
400 18540

1850

Murlåda 
Murlåda av lackerad stålplåt för applicering av 
murbruk vid murning av block. Finns i olika bred-
der avsedda för strängmurning av Murblock Bas, 
Murblock Fördel och Isolerblock Bas. Ej avsedd 
för Isolerblock Exakt.

Murlåda Exakt 
Murlåda avsedd för Murbruk Exakt. Tillverkas i vit-
lackerad plåt och finns i olika bredder anpassade 
efter Isolerblock Exakt. Spridarplåten är ställbar 
för att vid varje tillfälle avge rätt mängd bruk. 

Blockklippare 
Manuell blockklippare med fyra specialhärdade 
knivar. För enkel tillpassning av lättklinkerblock 
med bredd 50–350 mm och max höjd 190 mm. 
Ej avsedd för Isolerblock Exakt.

Vikt: 24 kg

Grundplåt 
Rostfri plåt i kvalitet A2. Avsedd som glidskikt 
mellan platta på mark och murad yttervägg. 

Längd: 2000 mm 
Bredd: flera bredder anpassade till 290, 350 och 
400 mm block

290 18310
350 18370 
400 18420

2–6 mm 50 L 17040 
8–14 mm 50 L 17042 
12–20 mm 50 L 17044 1750 L 17049

Lös Lättklinker 
Består av små kulor av kalkfattig lera som vid 
temperaturer mellan 1100–1200 °C bränns i ro-
terande ugnar varvid materialet erhåller keramiska 
egenskaper.

Ett isolerande, dränerande, obrännbart och lätt 
men samtidigt starkt material. 

Lös lättklinker
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Ju tyngre desto bättre

Betong är ett av världens äldsta och viktigaste byggmaterial som det finns många  

anledningar att välja. Här är några av de främsta. 

Tryggt 

Sett över tid har betong en rad ekonomiska 

fördelar. Ett hus av betong är säkert och kostnads-

effektivt då det förblir tätt vilket medför låg 

energianvändning och låga driftskostnader. Vidare 

kräver det minimalt med underhåll samtidigt som 

det tål både fukt och frost och varken brinner eller 

möglar. Att livslängden är lång bidrar dessutom till 

ett högt andrahandsvärde. 

Estetiskt 

Det finns oändligt med möjligheter när det kommer 

till betongens slutliga utseende och gestaltning, 

vilket ger stort utrymme för flexibilitet och kreati-

vitet, både inne och ute. Färg, form, mönster och 

ytstruktur – allt kan varieras och utformas efter 

rådande behov och önskemål. 

Klimatsmart

Under betongens hela livscykel har materialet en 

naturlig förmåga att återuppta koldioxid. Detta 

innebär att en stor mängd av den koldioxid som 

uppstått i samband med tillverkning åter sugs upp 

av materialet.

Behagligt 

Materialets goda isolerande egenskaper gör att 

betong bidrar till ett jämnt och skönt inomhuskli-

mat samt en sund ljudmiljö. Det skyddar mot både 

buller och störande ljud, från exempelvis grannar, 

installationer och trafik, under hela byggnadens 

livstid. 

Energisnålt

Betong är ett tungt och värmetrögt material med 

vars hjälp energi kan sparas. Det har nämligen en 

förmåga att lagra både värme och kyla som sedan 

avges vid behov, vilket innebär goda möjligheter 

till energieffektivisering med låg energiförbrukning 

som följd.

Naturligt

Bestående av kalksten, lera, sten och vatten är 

betong ett fullständigt naturligt material med unika 

egenskaper som står sig i generationer. Betong 

kan antingen återanvändas eller återvinnas fullt ut, 

vilket gör det möjligt att bygga miljövänligt utan att 

tumma på kvaliteten.
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Finja byter till plastsäckar!
Finja byter från papper till slitstarka och miljövänliga  PLASTSÄCKAR  De nya säckarna tål 

regn, kan transporteras öppet och förvaras utomhus. Det täta materialet håller säckarna 

rena och bruket i torrt förvar. För fler fördelar se filmen om bytet på vår Youtubekanal.

Se våra filmer på 
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01. Goda grannar och deras tomter i Olofström blir ett med  

Gränslös.

02. Gränslös kan med fördel användas som stödmur, både med  

eller utan pelare.

03. Pelare med dekorativ lampa ger såväl praktisk som  

stämningsfull belysning.

04. Med ett grundligt förarbete går monteringen som en dans. 

04

Gränslös
Finjas mur Gränslös är så mycket mer än en traditionell trädgårdsmur. Gränslös kan användas till 

nästan vad du vill och formas efter just dina behov och önskemål. Med Gränslösblocken skapar 

du enkelt vackra silhuetter, runda hörn och stabila pelare. Du väljer själv om du vill bygga högt 

eller lågt, långt eller kort – allt är möjligt och bara fantasin sätter gränsen.
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Normalblock

Grafit 2118G
Grå 2119

Ändblock

Grafit 2118A
Grå 2119A

Halva ändblock

Grafit 2118HA
Grå 2119HA

Gränslös

Gränslös, en flexibel och lättmonterad mur av block, pelare och murkrön i betong. Muren byggs stabilt och enkelt 
med ihåliga block som är lätta att hantera. Blocken är spontade och ger en stabil mur utan traditionell murning.

Gränslös finns i grå eller grafitgrå betong. Blocken är 190 mm breda och 170 mm höga. Normalblocken är 380 mm 
långa. Till systemet hör ändblock, halvblock, radieblock, pelarblock, övergångsblock, pelarkrön samt murkrön.

Pelarblock

Grafit 2118P
Grå 2119P

Radieblock

Grafit 2118R
Grå 2119R

Halva radieblock

Grafit 2118HR
Grå 2119HR
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Murkrön

Grafit 2118MK
Grå 2119MK

Murkrön radie

Grafit 2118MKR
Grå 2119MKR

Pelarkrön

Grafit 2118PK
Grå 2119PK

Grå Grafit

Alla blocken finns i  
färgerna grå och grafit

Övergångsblock höger

Grafit 2118RRH
Grå 2119RRH

Övergångsblock vänster

Grafit 2118RRV
Grå 2119RRV

Montageclips

1865

Trädgårdsplint för t.ex. staket eller enklare byggnader, 
försedd med beslag av varmförzinkat plattstål. 

Plint av betong med höjd 500 mm med varmförzinkade 
beslag för 2”, 3” eller 4” virke. Finns även med höjd 
700 mm med varmförzinkade beslag för 2” eller 4” 
virke. 

500 700

2 tum 325002 327002

3 tum 325003 –

4 tum 325004 327004

Plint
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Gjuta
Betong är ett av världens äldsta och viktigaste byggmaterial. Det är hållbart, starkt och lätt att 

använda. Överallt i vår vardag möts vi av betong; på vägar, broar och i hus. Materialet må vara 

mest känt för att vara grovt och bastant men det går även alldeles utmärkt att skapa både små 

och detaljerade verk av betong.

04

01. Vacker och tålig yta i trädgården skapad av markplattor gjutna 

av Grovbetong. 

02. Ett gjutet soffbord ger ett robust men samtidigt modernt 

intryck.

03. Pålitligt stagfundament i betong tillhörande bro över Hjälmare 

kanal. 

04. Dags att gjuta. Vilken betong som används beror på vilken 

belastning som grunden kommer att utsättas för. 
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Gjuta – vad funkar produkten till?
Tjocklek mm

Finbetong 20–100 Tunna skikt

Grovbetong 50– Tjocka skikt

Gjuta Enkelt   – Enkla gjutningar • Blandningsfri • Snabbhärdande

Expanderbetong Fin 10–100 Expanderande • Lättflytande • Undergjutning

Expanderbetong Grov 30–300 Expanderande • Lättflytande • Undergjutning • Tjocka skikt

Reparationsbetong 20–100 Fiberförstärkt • Lättflytande konsistens

Reparationsbetong Anläggning Fin 20–100 Betongreparation • Utsatta miljöer • Högpresterande

Reparationsbetong Anläggning Grov 50– Betongreparation • Utsatta miljöer • Högpresterande • Tjocka skikt

Vinterbetong 50– Gjutning i minusgrader

Gjuta – vad ska jag göra?
Använd Tänk på att…

Gjutning Finbetong, Grovbetong betong är tungt. Bygg formen i grovt virke och förankra den väl. 
Formen ska vara tät så att betong inte läcker ut under gjutningen.

Fastgjutning Expanderbetong ha tillräckligt med utrymme runt om  ingjutningsgodset. 

Undergjutning Expanderbetong hälla i betong från en sida så att luften  pressas ut på motstående sida och 
inga luftfickor bildas.

Gjutning som utsätts för salt, frost, ke-
miskt och mekaniskt slitage

Reparationsbetong Anläggning eftervattna upprepade gånger, på samma sätt som med all annan betong.

Enklare gjutningar, t.ex. fastgjutning av 
stolpar till brevlådor och torkvindor

Gjuta Enkelt Gjuta Enkelt inte är en konstruktionsbetong och därför inte ska användas  
till t.ex. bärande konstruktioner, såsom bjälklag och balkar.

Retursystemet Byggpall

Retursystemet Byggpall är rikstäckande och har tagits fram 

för att effektivisera pallhantering. Systemet innebär att det 

blir både billigare, enklare och miljömässigt bättre pallhante-

ring i alla led.

Pallhanteringen förenklas och minskas på arbetsplatsen, tack 

vare Byggpall. Det erbjuds enkel och effektiv returhantering, 

eftersom Byggpall ansvarar för hämtning, reparation och 

återköp.

Pallen följer med i alla steg och går slutligen tillbaka till 

Byggpall. Leverantör och mellanled fakturerar sin kund och 

slutanvändaren säljer tillbaka pallen till ett fast återköpspris, 

vilket gör detta till ett ekonomiskt alternativ och bidrar till 

minskat byggavfall.

Mer information finner du på www.byggpall.se.
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Till gör det själv-projekt av små föremål är Finbetong ett 

utmärkt alternativ då den går att gjuta i så tunna skikt 

som 20 mm. 

Med Vinterbetong fungerar gjutningsarbetet smidigt även 

i minusgrader. Använd produkten ända ner till –10 °C.

Tack vare dess höga hållfasthet, formbarhet  
och beständighet är betong ett av världens 
viktigaste och mest använda byggmaterial.
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25 kg 5511005
1000 kg 5711001 
Lös 5011000

25 kg 5511205
1000 kg 5711201 
Lös –

25 kg 5511305
1000 kg – 
Lös –

25 kg 5511405
1000 kg 5711401 
Lös –

25 kg 5511425
1000 kg –
Lös –

25 kg 5511445
1000 kg –
Lös –

Grovbetong 
Torrbruk av cement och sand 0–8 mm. För gjut-
ningsarbeten i skikt tjockare än 50 mm. Lämplig 
till t.ex. plintar, stödmurar och trappor. 

Bearbetningsbar: ca 2 h 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: > 50 mm 

 PLASTSÄCK! 

Finbetong 
Torrbruk av cement och sand 0–4 mm. För gjut-
ningsarbeten i skikt 20–100 mm. Lämplig till hob-
bygjutning samt enklare gjutningar av t.ex. plintar 
och fundament. Vattentät.

Bearbetningsbar: ca 2 h 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: 20–100 mm  

 PLASTSÄCK! 

Reparationsbetong 
För gjutning med krav på hög beständighet i skikt 
20–100 mm. Snabb hållfasthetstillväxt. Fiberför-
stärkt, vattentät och frostbeständig. 
 

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: 20–100 mm

Reparationsbetong Anläggning Fin 
Gjutning och betonglagning med krav på hög 
beständighet. För skikt 20–100 mm. Lämplig 
för betongkonstruktioner utsatta för kemisk och 
mekanisk belastning. God beständighet mot salt 
och frost.

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: 20–100 mm 

Reparationsbetong Anläggning Grov 
Gjutning och betonglagning med krav på hög 
beständighet. För skikt över 50 mm. Lämplig 
för betongkonstruktioner utsatta för kemisk och 
mekanisk belastning. God beständighet mot salt 
och frost.

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: > 50 mm 

Vinterbetong 
För gjutningsarbeten i minusgrader ner till –10 °C 
och i skikt tjockare än 50 mm. Lämplig till t.ex. 
plintar, stödmurar och trappor. 

Bearbetningsbar: ca 2 h 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: > 50 mm  

 PLASTSÄCK! 

Gjuta 
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25 kg 5511705
1000 kg –
Lös –

25 kg 5511605
1000 kg – 
Lös –

25 kg 5511505
1000 kg –
Lös –

25 kg 5511805
1000 kg – 
Lös –

Expanderbetong Grov 
För undergjutning i skikt 30–300 mm av stål- 
och betongpelare, betongelement och maskiner. 
Lättflytande massa med expansion. 

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: 30–300 mm 

Expanderbetong Fin 
För undergjutning i skikt 10–100 mm av stål- 
och betongpelare, betongelement och maskiner. 
Lättflytande massa med expansion. 

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: 10–100 mm

Gjuta Enkelt 
Snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls 
direkt i blandningsvattnet. Produkten används till 
enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlå-
dor, papperskorgar och staketstolpar. Gjuta Enkelt 
är inte en konstruktionsbetong.

Bearbetningsbar: direkt 
Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig betong 
Skikttjocklek: > 50 mm 

Sättbruk 
Läggningsbruk för klinker och natursten. Vid 
osäkerhet om eventuell reaktion med 
beläggningsmaterialet ska prov utföras. 

Bearbetningsbar: ca 2 h 
Åtgång: ca 22 kg/cm per m² 
Skikttjocklek: 10–50 mm

Gjuta

Åtgång Fin-/Grovbetong – i kvadratiska rör/hål

B x H mm säckar/löpmeter rör kg/löpmeter rör

150 x 150 2 50

200 x 200 3 75

300 x 300 7 175

350 x 350 10 250

 
Åtgång Fin-/Grovbetong – i runda rör/hål

Ø mm säckar/löpmeter rör kg/löpmeter rör

100 0,6 15

150 1,5 37,5

200 2,5 62,5

250 4 100

300 5,5 137,5
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Mura
Ett hus, en odlingsbädd, en grill eller ett utekök. Det finns alltid olika murningsprojekt att ta sig 

an, till vilka olika sorters murbruk behövs. Vilket bruk som ska användas beror på vad som ska 

muras och vilken typ av mursten eller murblock du ska använda dig av. Finjas breda sortiment av 

torrbruk ger dig möjlighet att välja murbruk anpassat till just ditt projekt.

04

01. Block och bruk står sig väl i både vått och torrt. 

02. Fler rum skapas enkelt med nya väggar, här uppmurade med 

Murblock Bas.

03. Murblock Fördel får önskat mått med hjälp av Finjas  

block klippare.

04. Björn Christiernsson murar sitt nya Attefallshus med  

Mursystem Exakt. 
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Mura – vilket bruk ska jag välja?

Murblock av lättklinker, t.ex. Murblock Fördel, Isolerblock Bas Murbruk B, KC Mur- & Putsbruk B

Isolerblock Exakt Murbruk Exakt

Fasadtegel Färgat Murbruk

Lättbetong Tunnfog & Tunnputsbruk A, (lågalkalisk) 

Natursten Cementbruk A (Hydraulisk kalkfog om det föreskrivs)

Betonghålsten Murbruk B, KC Mur- & Putsbruk B, Cementbruk A

Glasblock Cementbruk A

Skorsten av tegel Puts- & Murbruk C (inomhus),  Murbruk B (utomhus)

Eldfast tegel inne i eldstad Eldfast bruk

Mura – åtgångstabell

Murblock Bas, fullfog Murblock Bas/Fördel, sträng Isolerblock Bas, sträng

Blockbredd mm Torrbruk kg/m2 Torrbruk kg/m2 Torrbruk kg/m2

70 15 – –

90 20 – –

120 25 15 –

150 30 18 –

190 40 24 –

250 50 30 30

290 60 36 36

350 70 42 –

Format Tegel, hålsten

B x H x L mm Torrbruk kg/m2

120 x 62 x 250 70
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Vår storsäljare Murbruk B använder du med fördel vid murning 
av lättklinkerblock, betongblock och tegel. 

Murbruk Exakt är lättflytande vilket gör det smidigt att arbeta 
med. Resultatet blir tunna och starka fogar. 

Muraryrket har alltid varit mycket 
respekterat och en sann murare 
väljer sitt bruk med omsorg. 
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25 kg 5530205
1000 kg 5730201
Lös 5030200

25 kg 5530225
1000 kg –
Lös –

25 kg 552007
1000 kg –
Lös –

25 kg 5530505
1000 kg 5730501
Lös 5030500

25 kg 5530215
1000 kg –
Lös –

KC Mur- & Putsbruk B 
För murning av lättklinkerblock, tegel och 
betonghålsten, samt grovputsning på underlag av 
murverk ovan mark.

Åtgång: murning se åtgångstabell, putsning ca 
18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Skikttjocklek: 10–12 mm 

Murbruk B 
Högkvalitativt fabrikstillverkat torrbruk för murning 
av exempelvis lättklinkerblock, betongblock och 
tegel. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i 
första hand Färgat Murbruk M2,5.

Åtgång: se åtgångstabell 
 
 PLASTSÄCK! 

Murbruk Exakt 
Högkvalitativt murbruk anpassat för murning av 
Isolerblock Exakt. Produkten har en lättflytande 
konsistens för enkel och snabb applicering. An-
vänds även till tunna liggfogar på t.ex. natur- och 
betongsten med hög måttnoggrannhet.

Åtgång: ca 12 kg/m² vid murning av Isolerblock 
Exakt med Murlåda Exakt

Hydraulisk kalkfog 
Används till murning och fogning där det önskas 
en kalkbaserad fog, t.ex. natursten och tegel. 
Produkten är lämplig till renovering av byggnader 
av äldre murverk såsom kyrkor och murar. 

Åtgång: murning se åtgångstabell 

Eldfast bruk 
Hydrauliskt torrbruk som tål höga temperaturer. 
Används för murning och fogning av keramiska 
skorstensinnerrör, stosar och sotningsluckor, samt 
eldfast tegel i öppna spisar, kaminer, pannor och 
kakelugnar.

Åtgång: ca 10 kg/m² eldfast tegel

Tunnfog & Tunnputsbruk A 
Tunnfogsmurning av lättbetongblock och andra 
murblock med god måttnoggrannhet. Murbruket 
påförs med tunnfogsskopa eller annat tandat 
verktyg. Även för tunnputsning inomhus av främst 
lättbetongväggar.

Åtgång: murning se åtgångstabell, putsning ca 
9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Skikttjocklek: 2–5 mm

Mura

25 kg 5547405
1000 kg 5747401
Lös –
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25 kg 5631105
1000 kg –
Lös –

3380 Mörkgrå 3060 Ljusgrå

Mura – färgat murbruk

Kulörkarta färgat murbruk

3371 Vitgrå 3377 Sandfärgad

33482 Ljusgul 33642 Mellangul

33641 Gul 3312 Beige

3314 Rosa 3319 Röd

33474 Mellanröd 3350 Grafitgrå

33211 Brun Av tekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Färgat Murbruk M2,5 
Används framförallt för murning av tegel men kan 
även användas vid murning av exempelvis lättklin-
kerblock och betongblock. Produkten levereras 
som standard med tillsats för massivtegel.

Åtgång: se åtgångstabell

Murbruk B för kalksandsten 
Ett vitt torrbruk speciellt anpassat för murning och 
efterfogning av kalksandsten.

Åtgång: ca 70 kg/m² vid murning av beklädnads-
sten 
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Putsa
En putsad fasad kan vara det vackraste som finns. På Finja har vi över 50 års erfarenhet av 

murat och putsat byggande och av att utveckla produkter och system som ger hållbara resultat. 

Gamla hus kan bli som nya, men ändå behålla sina unika karaktärer med nytillverkade listverk 

och utsmyckningar. Moderna hus kan få precis den stil du önskar. 

04

01. Vackert hus med Iso-Plus system som ger en slitstark fasadbe-

klädnad.

02. Härdstänkputs KC 0-1 mm har använts vid ytbehandling av 

putsen.  

03. Fasaden lyfter huset samtidigt som energikostnaden minskar 

och komforten ökar.

04. Pumpbart Glasfiberbruk A sprutas smidigt på fasadsystem 

Iso-Min. 
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Putsa – vilket bruk ska jag välja?

Putsning på nya och rena underlag av:

Lättklinker Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C. Ytan nätas enligt arbetsanvisning.

Lättbetong Lågalkaliskt grundningsbruk och putsbruk. Obs! följ blocktillverkarens rekommendationer.

Tegel Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C. Ytan nätas vid utsatta ställen.

Betonghålsten Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C. Ytan nätas vid utsatta ställen.

Betong Glasfiberbruk A. Ytan ska helnätas.

Kalksandsten Grundningsbruk A + Putsbruk C Fiber. Ytan ska helnätas.

Skorsten Tegelskorsten putsas inomhus med Putsbruk C. Utomhus grundas den med Grundningsbruk A och putsas 
sedan med Putsbruk B. Är skorstenen av lättklinker ska den helnätas. Inomhus putsas skorstenen med Puts-
bruk C. Grundning erfordras normalt inte inomhus.

Murar, socklar och ytor under mark Cementbruk A. 

Putsning på fasader med kvarsittande puts vid olika underlag enligt arbetsbeskrivning ROT-putssystem.

Puts med oorganisk ytbehandling. Putsbruk B (10 mm) + Putsbruk C Fiber (8 mm) alternativt Glasfiberbruk A (12 mm). Fasaden ska vara hel 
och jämn. Vid befintlig puts med underlag av tegel, lättklinker, lättbetong, betonghålsten, lertegel och granit-
sten fästs fasadnät med reveteringsplugg och centrumfäste C07. Vid befintlig puts med underlag av betong 
och kalksandsten fästs fasadnät med nätfäste och spikplugg 6 mm. 

Puts med organisk ytbehandling. Organisk färg/ytputs fungerar som ett tätskikt om det lämnas intakt. Om det inte avlägsnas helt, genom t.ex. 
blästring, behöver det "öppnas upp" genom att skära snitt diagonalt åt båda håll med c/c 600 mm. Bygg 
sedan upp den nya putsen enligt anvisning för "Puts med oorganisk ytbehandling".

Se arbetsanvisningar, www.finja.se.

Samlastning – en självklarhet!

På Finja vill vi underlätta för våra kunder och värna om 

miljön. Därför är det för oss en självklarhet att erbjuda 

samlastning, vilket innebär att vi ser till att samtliga 

 beställda produkter levereras vid ett och samma tillfälle. 

T.ex. kan armering, block och cellplast levereras direkt 

till en arbetsplats och påfyllning av golv- och torrbruks-

produkter till en återförsäljare. 
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En grundregel vid all putsning är att  
det starkaste skiktet hamnar innerst och 
det svagaste skiktet hamnar ytterst.

Grundningsbruk A ger en fin grund för det fortsatta puts-

ningsarbetet. Använd bruket till grundning av lättklinker-

block, tegel och lättbetong.

Puts- & Murbruk C lämpar sig väl för putsning inomhus 

samt utvändigt ovan mark. Det kan också användas för 

murning av icke bärande konstruktioner. 
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25 kg 5540205
1000 kg 5740201 
Lös –

25 kg 5540105
1000 kg 5740101 
Lös –

25 kg 5540305
1000 kg 5740301 
Lös 5040300

25 kg 5540405
1000 kg 5740401 
Lös 5040400

25 kg 5543105
1000 kg 5743101 
Lös –

25 kg 5540505
1000 kg 5740501 
Lös –

Cementbruk A 
Putsning av utsatta konstruktioner exempelvis 
socklar och kallmurar. Murning av icke sugande 
material exempelvis glasblock och natursten. 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm vid putsning 
Innehåll: cement och natursand 0–3 mm

Grundningsbruk A 
Grundning av lättklinkerblock, tegel och lättbe-
tong. Appliceras innan putsning med ett B- eller 
C-bruk. Lågalkaliskt och pumpbart.  

Åtgång: ca 4–6 kg/m² 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 2–3 mm  
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm

KC Putsbruk B 
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk. 
 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm 

 PLASTSÄCK! 

KC Putsbruk B Fin 
Finputsning, slamning och lagning ovan mark på 
underlag av puts med samma eller högre kvalitet. 

Åtgång: ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 5 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–1 mm 

KC Putsbruk C Fin 
Finputsning, slamning och lagning ovan mark på 
underlag av puts med samma eller högre kvalitet.  

Åtgång: ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 5 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–1 mm

Puts- & Murbruk C 
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk. 
Murning av icke bärande konstruktioner. 
 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt  
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg  
Skikttjocklek: 10–12 mm vid putsning  
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm

 PLASTSÄCK! 

Putsa – grundningsbruk & putsbruk handpåslag
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25 kg 5548305
1000 kg 5748301 
Lös –

25 kg 5548205
1000 kg 5748201 
Lös –

25 kg 5548805
1000 kg 5748801 
Lös 5048800

25 kg 5548705
1000 kg 5748701 
Lös 5048700

25 kg 5548105
1000 kg 5748101 
Lös –

25 kg 5548605
1000 kg 5748601 
Lös –

Hydraulisk Kalkgrund 
Grundning av svagare underlag där kalkputs erfor-
dras som grovputs. Pumpbart. 

Åtgång: ca 4–6 kg/m²  
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg  
Skikttjocklek: 2–3 mm 
Innehåll: släckt murkalk, hydraulisk kalk och 
natursand 0–3 mm

Kalkbruk E 
Grovputsning och lagning ovan mark på underlag 
av murverk samt svag kalkputs. Används företrä-
delsevis vid renovering av äldre byggnader men 
även som övningsbruk vid utbildningsverksamhet. 
Pumpbart.

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk och natursand 0–3 mm  

Hydrauliskt Kalkbruk 
Grovputsning och lagning ovan mark på underlag 
av murverk samt kalkputs. Används företrädelsevis 
vid renovering av äldre byggnader. Pumpbart.

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk, hydraulisk kalk och natursand 0–3 
mm 

Hydrauliskt Kalkbruk Fin 
Finputsning, slamning och lagning ovan mark på 
underlag av kalkputs. Används företrädelsevis vid 
renovering av äldre byggnader. Pumpbart.

Åtgång: ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 5 mm 
Innehåll: kalk, hydraulisk kalk och natursand 0–1 
mm 

Hydrauliskt Kalkbruk Fiber 
Grovputsning av fasader ovan mark samt för inom-
husbruk. Även lämpligt vid traditionell revetering 
där vassmattor är putsbärare. Fiberförstärkt och 
pumpbart. 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: släckt murkalk, hydraulisk kalk och 
natursand 0–3 mm 

Kalkbruk E Fin 
Finputsning och filtning på underlag av kalkbruk, 
företrädelsevis vid renovering av äldre byggnader. 
Pumpbart.

Åtgång: ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 5 mm 
Innehåll: kalk och natursand 0–1 mm 

Putsa – kalkbruk
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25 kg 5545305
1000 kg 5745301 
Lös 5045300

25 kg 5545205
1000 kg 5745201 
Lös 5045200

25 kg 5545105
1000 kg 5745101 
Lös 5045100

25 kg 5545405
1000 kg 5745401 
Lös –

25 kg 5545505
1000 kg 5745501 
Lös 5045500

25 kg 5545605
1000 kg 5745601 
Lös 5045600

Putsbruk B Fin 
Filtning, slamning och lagning ovan mark av 
tidigare KC-putsade underlag. 

Åtgång: ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 5 mm 
Innehåll: kalk, cement och sand 0–1 mm 

Putsbruk C 
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk.  
 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm 

Putsbruk B 
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk. 
 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm 

Putsbruk C Fin 
För filtning, slamning och lagning ovan mark av 
tidigare KC-putsade underlag. 

Åtgång: ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 5 mm 
Innehåll: kalk, cement och sand 0–1 mm 

Putsbruk C Lågalkaliskt 
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk. 
Särskilt lämpligt för putsning på lättbetong. 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk, lågalkalisk cement och natursand 
0–3 mm  

Putsbruk C Fiber 
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk. 
Tillsatta fibrer minskar risken för sprickor. 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 10–12 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm 

Putsa – pumpbart
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25 kg 5586015
1000 kg –
Lös –

25 kg 5586025
1000 kg –
Lös –

Fiberputs B 
Fiberförstärkt torrbruk som används i kombina-
tion med glasfibernät. Till putsning av lättklin-
kerblock på utvändiga konstruktioner ovan mark. 
Pumpbart.

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4,5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 10 mm 
Innehåll: cement och natursand 0–1 mm 

 PLASTSÄCK! 

Fiberputs B Lågalkaliskt 
Fiberförstärkt torrbruk som används i kombination 
med glasfibernät. Till putsning av lättbetong på 
utvändiga konstruktioner ovan mark. Pumpbart. 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 4,5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: ca 10 mm 
Innehåll: lågalkalisk cement och natursand 0–1 
mm  

Glasfiberbruk A 
Puts för fasadputssystem Iso-Fin, Iso-Min och 
ROT-puts. Putsning på underlag av murverk. 
Pumpbart. 

Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 5,5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 9–12 mm 
Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm 

Putsa – pumpbart

25 kg 5585033
1000 kg –
Lös –
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25 kg 5541025 5 kg 5941205 1841305

92207 1841425 1841506

Gipsprimer 
Färdigblandad primer bestående av akryldis-
persion, natursand och kalkstensmjöl. Används 
på icke sugande underlag som ska putsas med 
gipsprodukter. 

Åtgång: ca 0,25–0,35 kg/m² 
Torktid: ca 2 timmar vid 20 °C

Gipsputs 
Putsning och lagning inomhus på underlag av 
murverk och tidigare putsade underlag. 
 

Åtgång: ca 8 kg/m² vid 10 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 9 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 5–50 mm 
Innehåll: gips, lättballast och natursand 0–1 mm 

Glasfibernät 
Nät av glasfiber för putsarmering. Maskstorlek: 6 
x 6 mm. 
 

Längd: 50 m 
Bredd: 1000 mm 

Glasfibervinkel 
Till armering i puts vid smygar och ytterhörn. 

Längd: 2500 mm

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

Längd: 2500 mm 
Höjd: 10 mm

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

Längd: 2500 mm 
Höjd: 6 mm

Putsa – gipsputs
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92217250 mm 92208
1000 mm 92202

Fasadnät 
Svetsat och varmförzinkat stålnät. Används till 
armering av puts samt som putsbärare. 
 

Längd: 25 m 
Bredd: 250 och 1000 mm 

Nätkrampa 
Varmförzinkad krampa för infästning av putsnät på 
lättklinkerblock.

Mått: 35 x 3 mm

Nätfäste 
För säker montering av stålnät på underlag av 
murverk, betong m.m. Kompletteras med spik-
plugg m.m.

Längd: 30 mm 
Bredd: 15 mm 
Höjd: 6 mm

Startlist PVC 
Startlist för puts. 
 
 

Längd: 2000 mm 
Bredd: 10 mm

Reveteringsplugg 
Putsnätsfäste för lättbetong, lättklinker och tegel. 
Fästs med expander (komplett). 
 

Längd: 100 mm 

Putsa – tillbehör

1812 92148

92144
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Färgat Säckskurningsbruk

25 kg

3520 Grå 55352095

3517 Mellangrå 55351795

3570 Vitgrå 55357095

3542 Sandfärgad 55354295

3528 Mellangul 55352895

3527 Gul 55352795

3557 Röd 55355795

3520 Grå 3517 Mellangrå 3570 Vitgrå

3542 Sandfärgad 3528 Mellangul 3527 Gul 3557 Röd

Av tekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Kulörkarta – Säckskurningsbruk
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Lyckad renovering av 
1800-tals kyrka

Finjas hydrauliska kalkbruk har använts vid renovering av tornet tillhörande Gillberga kyrka i Säffle 

kommun. Resultatet blev mycket lyckat och både entreprenör och uppdragsgivare är nöjda. Anti-

kvarien Maud Forsberg har även hon uttryckt att kombinationen av Finjas produkter och ”kultur-

färg” från Målarkalk har gett kyrktornet precis det utseende som eftersträvats.

Tornet uppfördes redan 1837 och de senaste upprustningarna skedde 1992 samt 2001 men då 

putsen delvis släppt var det alltså dags för en ny renovering 2015 och valet föll på produkter från 

Finja.

Grundligt putsarbete

Arbetet med att laga putsskadorna på kyrktornet utfördes av en entreprenör som började med att 

grunda med Finja Hydraulisk Kalkgrund. Därefter vattnades lagningarna för att undvika torrsprick-

or. I nästa steg användes Finja Hydrauliskt Kalkbruk 0–3 mm för att laga skadorna i omgångar. 

Det krävdes 3–5 lager bruk beroende på skadornas djup och det vattnades vid flera tillfällen 

mellan lagningarna. I samband med den sista lagningen anpassades användandet av bruk efter 

tornets yta, vilken delvis hade olika struktur, och här kom vårt finaste hydrauliska kalkbruk, 0–1 

mm, väl till pass. 

47

PU
TS

A



01

0248



Fasad
Finjas fasader är noggrant utprovade och passar alla olika sorters byggnader. Du väljer system 

utifrån de grundförutsättningar ditt hus har och  naturligtvis också utifrån det resultat du vill få.   

  I samråd med våra experter tar du fram exakt det  system som passar just ditt hus bäst. 

01. De gula lägenheterna lyser upp Stora Ursvik. Fasadsystemet  

är Iso-Plus.

02. Lägenheter i Bagarmossen är uppfräschade med fasadsystemet 

Iso-Min.

03. Distansremsor och startskena är viktiga komponenter i fasad-

systemet Iso-Vent.

03
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Iso-Fin med luftspalt på regelstomme (finns även utan) 

1 Oorganisk skiva
2 Finja Cellplastremsa för luftspalt
3 Finja Iso-Let Trä/Plåt med skruv 

och FS5
4 Finja Isoleringsskiva cellplast,   

min. 50 mm
5 Finja Fästbygel FB35

6 Finja Fasadnät, varmförzinkat 
stålnät 19 mm

7 Finja Glas fiberbruk A
8 Finja Härdstänkputs KC 0–1 mm, 

kulör FC 600
 
Regelstomme (syns ej på bild)

Iso-Min på lättklinker 

1 Finja Murblock/Isolerblock
2 Finja Grundningsbruk A
3 Finja Fästbygel FB50
4 Finja Fasadnät, varmförzinkat 

stålnät 19 mm
5 Isoleringsskiva mineralull

6 Finja Iso-Min LB med C07
7 Finja Glasfiberbruk A
8 Finja Härdstänkputs KC 0–2 mm, 

kulör FC 600

Stomme/underlag Iso-Fin Iso-Min Iso-Plus Iso-Vent

Lättklinker X X X

Lättbetong X X X

Sten X X X

Betong X X X

Tegel X X X

Regelstomme med oorganisk skiva X, med luftspalt X X X

Sockel i marknivå X

Iso-Fin 
Iso-Fin är ett flexibelt system som finns i två olika varianter, 

med eller utan luftspalt.  Putsen består av ett lager glasfiber-

förstärkt putsbruk. Systemet ytbehandlas med genomfärgad 

Ädelputs alternativt Ytputs eller Fasadfärg.

Fasad – vilka system kan jag välja?

Iso-Min 
Iso-Min är ett system med isoleringsskivor av vatten avvisande 

och icke brännbar mineralull med anpassade infästningar. 

Putsskiktet är en riktig tjockputs av  glasfiberförstärkt puts-

bruk som ger en stark och oöm fasad.  Systemet ytbehandlas 

med genom färgad Ädelputs alternativt Ytputs eller Fasadfärg.

 1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8 
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Iso-Plus på regelstomme 

1 Oorganisk skiva
2 Finja Iso-Plus Trä med trä- alt. 

plåtskruv och C30
3 Finja Fästbygel FB60
4 Isoleringsskiva mineralull
5 Finja Fasadnät, varmförzinkat 

stålnät 19 mm

6 Finja Iso-Plus Grundbruk B
7 Finja Iso-Plus Stockbruk C
8 Finja Spritputs KC 0–5 mm, kulör 

FC 600. 
 
Regelstomme (syns ej på bild)

Iso-Vent på regelstomme

1 Oorganisk skiva
2 Finja Distansremsa 20 mm
3 Finja Iso-Plus Trä med trä- alt. 

plåtskruv och C30
4 Finja Fästbygel FB60
5 Finja Putsskiva 30 mm
6 Finja Fasadnät, varmförzinkat 

stålnät 19 mm

7 Finja Iso-Plus Grundbruk B
8 Finja Iso-Plus Stockbruk C
9 Finja Stänkputs KC 0–2 mm, kulör 

FC 600
 
Regelstomme (syns ej på bild)

Iso-Plus 
Iso-Plus är ett tjockputssystem som ger en riktigt slitstark 

 fasadbeklädnad. Det passar därför speciellt bra för hus i 

utsatta lägen. Iso-Plus består av bullerdämpande, vatten-

avvisande och icke  brännbar mineralull med två lager fiber-

förstärkt putsbruk.  Systemet ytbehandlas med genom färgad 

Ädelputs alternativt Ytputs eller Fasadfärg.

Iso-Vent
Iso-Vent är ett oorganiskt tjockputssystem med tryckutjäm-

nande luftspalt som ger systemet goda dränageegenskaper. 

Systemet är enkelt med få  tillbehör och består av traditio-

nell tjockputs med  fiberförstärkta putsbruk samt putsskivor 

och distanser av hård  mineralull. Iso-Vent ytbehandlas med 

 genomfärgad Ädelputs alternativt Ytputs eller Fasadfärg.

 1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ädelputs,  
Fasadfärg och Ytputs
Ädelputs är en förädlad oorganisk puts som används till ytskikt såväl vid  nyproduktion som 

 renovering. Ett torrbruk som blandas med enbart vatten för att få en  användningsklar produkt.  

De många olika kulörerna och ytstrukturerna skapar genom färgade, estetiskt tilltalande fasader 

med personlig prägel.

Fasadfärg och Ytputs är produkter för slutbehandling av putsade fasader. Fasadfärg bevarar den 

befintliga strukturen i putsen och ger den ett varaktigt och  skyddande ytskikt. Ytputs är  baserad 

på samma bindemedel som Fasadfärg, men med ballast i olika fraktioner.

01. Iso-Plus fasadsystem, särskilt bra för hus i utsatta lägen, har 

gett villan ett hållbart yttre. 

02. Flerbostadshus i Kristianstad har slutbehandlats med Ytputs 

och därmed fått en slitstark fasad.

03. Vacker tvåfärgad siffra skapad med Stänkputs förhöjer fasaden 

och gör huset mer personligt.

04. Hus i Göteborg ytbehandlas med Rivputs. Produkten fungerar 

lika bra på ny puts som vid renovering av äldre fasader. 

0404
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Ädelputs
Ädelputs är en genomfärgad oorganisk puts för slutbehandling av putsade fasader. Inne håller 

cement och/eller kalk som bindemedel samt vit ballast (ej Finja Spritputs Natur) och pigment. 

Ädelputs är baserad på naturmaterial vilket innebär att fasaden får ett levande utseende som föl-

jer vädrets växlingar. Finns i ett flertal olika varianter beroende på önskat utseende samt använd-

ningsområde. Ädelputs finns i ett stort urval av kulörer, se kulörkarta på sidan 58–59.

Rivputs
En klassisk, genomfärgad ädelputs 
som innehåller glimmer, vilket ger 
putsen en speciell lyster. Putsen 
skrapas med spikbräda till rätt 
struktur efter att den hårdnat något.

Stänkputs
En genomfärgad ädelputs som får 
sin färdiga struktur vid påförandet. 
Den sprutas vanligt vis på fasaden. 
Finns i flera varianter.

Spritputs
En genomfärgad tålig ädelputs med 
en grov ballast för rustik struktur. 
Den sprutas vanligtvis på fasaden. 
Finns i flera varianter.
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Åtgång
 

Rivputs KC
 

Stänkputs KC
Stänkputs 

KKh
Härd-

stänkputs KC
Sockel-

stänkputs KC
 

Spritputs KC
 

Spritputs KKh
Spritputs  
KC Natur

Sockel-
spritputs KC

Stänkt 3–5 kg/m2 3–5 kg/m2 3–5 kg/m2 3 kg/m2

Spritputsad 14–18 kg/m2 14 kg/m2 15 kg/m2 14 kg/m2

Spikriven 23 kg/m2

Varianter & fraktioner
Rivputs Stänkputs Spritputs

Rivputs KC 0–3 mm Stänkputs KC 0–1 mm / 0–2 mm Spritputs KC 0–5 mm

Stänkputs KKh 0–1 mm / 0–2 mm Spritputs KKh 0–5 mm

Härdstänkputs KC 0–1 mm / 0–2 mm Spritputs KC Hand 0–8 mm

Sockelstänkputs KC 0–1 mm Spritputs KC Natur 0–6 mm (enbart naturgrå)

Sockelspritputs KC 0–5 mm
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Fasadfärg och Ytputs
Fasadfärg och Ytputs ger en slitstark fasad med möjlighet att välja struktur- och 

ytbehandlingsalternativ efter personlig smak. Produkterna är baserade på antingen 

silikat eller silikonharts och tillsammans med putsskiktet ger dessa en diffusions-

öppen, varaktig och slitstark fasad. Fasadfärg och Ytputs finns i många olika kulörer, 

se kulörkarta på sidan 58–59. För fler möjligheter till slutbehandling av putsade 

fasader, se vårt sortiment av ädelputser.

Ytputs 1,0 mm  
Silikonharts med skurad yta. Kan 
även utföras som stänkputsad 
ytbehandling.

Ytputs 1,5 mm  
Silikat eller silikonharts med  skurad 
yta. Kan även utföras som stänk-
putsad ytbehandling.

Ytputs 2,0 mm 
Silikat eller silikonharts med   skurad 
yta. Kan även utföras som stänk-
putsad ytbehandling.

Ytputs 3,0 mm 
Silikat eller silikonharts med  skurad 
yta. Kan även utföras som stänk-
putsad ytbehandling. 

Fasadfärg Silikat eller Silikonharts.

56

FA
S
A
D

FÄ
R

G
 O

CH
 Y

TP
U

TS



Åtgång & underlagsguide
Underlag Grundning Första strykning Andra strykning

Fasadfärg  
Silikat

Putsbruk A, B, C 
Fiberputs B

Ingen Utspädd med 10 % Silikat Koncentrat,  
ca 0,4 l/m2

ca 0,2 l/m2

Fasadfärg  
Silikonharts

Putsbruk A, B, C 
Fiberputs B

Djupgrund,  
ca 0,2 l/m2

Utspädd med 10 % vatten,  
ca 0,4 l/m2

ca 0,2 l/m2

Fasadfärg  
Silikonharts

Fiberputs B Ingen Utspädd med 10 % vatten,  
ca 0,4 l/m2

ca 0,2 l/m2

Ytputs  
Silikat

Putsbruk A, B, C 
Fiberputs B

Putsgrund med  
samma kulör som puts,  
ca 0,3 kg/m2

Fraktion 1,5 mm, ca 2,5 kg/m2 
2 mm, ca 3,3 kg/m2 
3 mm, ca 4,5 kg/m2

Ingen

Ytputs  
Silikonharts

Putsbruk A, B, C 
Fiberputs B

Putsgrund med  
samma kulör som puts,  
ca 0,3 kg/m2

Fraktion 1 mm, ca 2,0 kg/m2  
1,5 mm, ca 2,5 kg/m2  

2 mm, ca 3,3 kg/m2 
3 mm, ca 4,5 kg/m2

Ingen
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FC 100 Vit FC 110 FC 200 Bruten Vit FC 210 FC 300 Ljusgrå

FC 720 FC 730 FC 740 FC 750 FC 760 

FC 430 FC 500 Gul FC 510 FC 520 FC 600 Mörkgul

Kulörkarta – Ädelputs, Fasadfärg och Ytputs

FC 910 FC 920
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FC 610 FC 620 FC 630 FC 700 Mörkgrå FC 710

FC 310 FC 320 FC 400 FC 410 FC 420

FC 770 FC 800 Rödbrun FC 810 FC 820 FC 900 Brungul

Av tekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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01. En gjuten betongtrappa är mycket tålig men om en spricka 

skulle uppstå har Finja ett antal lagningsbruk ämnade för detta.

02. Sprucken betong ökar risken för förtida skador då t.ex. vatten 

kan tränga in i konstruktionen och påskynda nedbrytning. 

03. Bemix Korrohäft är en cementbaserad slamma som ger ett 

enhetligt och snyggt slutresultat.

03

Laga
Ibland behöver man laga. Kanske rör det sig om en spricka eller en hålighet, men oavsett typ 

av lagning så är valet av produkt lika viktigt som utförandet. Finja har ett komplett sortiment för 

betongreparation som klarar även de tuffaste miljöerna, inomhus som utomhus. 
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Enklare lagning av betong 

Mindre skador som gjutblåsor, formstagshål, formförskjut-

ningar, etc. lagas lättast med Bemix Betongspackel alterna-

tivt Lagningsbruk. Bortslagna flisor och andra mindre skador 

lagas lättast med Laga Vägg  alternativt Laga Ute. Förbehand-

la med Bemix Korrohäft för  optimal vidhäftning.

Stora skador

Större skador lagas lättast genom att forma upp runt skadan 

och gjuta med t.ex. Reparationsbetong  Anläggning Grov. Gjut 

ca 5 mm högre (gäller både vägg och golv) än omgivande yta 

så att skadan blir helt utfylld. Riv av ytan till rätt höjd innan 

betongen har härdat.  Förbehandla med Bemix Korrohäft för 

optimal  vidhäftning.

Kvalificerad lagning av betong 

Vid lagning av betong i stall, garage, murar,  trappor, bal-

konger samt i miljöer som utsätts för salt och frost krävs det 

högpresterande  produkter. Finja har ett  komplett betongrepara-

tionssortiment som klarar de tuffaste miljöerna, se sidan 69.

Lagning av puts 

Det starkaste putsskiktet ska alltid appliceras innerst och det 

 svagare skiktet längre ut. Det är alltså av  yttersta vikt att ta 

reda på vad det befintliga underlaget består av. Så här kan 

du ta reda på det:

• Är huset putsat före 1950 så är det med stor  sannolikhet 

en ren kalkputs.

• Om putsen inte är en kalkputs är det sannolikt en kalkce-

mentputs. Kalkcementputsen har en vitgrå färg, till skillnad 

från kalkputs som är nästan vit. 

• En gammal kalkputs är mycket porös och lätt att smula 

sönder mellan fingrarna. En kalkcementputs innehåller 

cement och är därmed hårdare.

Lagning av murverk 

Djupare skador inomhus på exempelvis tegel, lättklinker, 

lättbetong och betonghålsten lagas lättast med Laga Vägg. 

Utomhus används Laga Ute. En putsad vägg grundas med 

Grundningsbruk A och byggs upp i putsskiktet med ett kalk-

cementbruk t.ex. Puts- & Murbruk C.

Lättbetong

Vid alla lagningar på lättbetong ska tillverkarens rekommen-

dationer följas. Oftast innebär det att ett lågalkaliskt bruk ska 

användas. Finja tillhandahåller bruk av olika typer som klarar 

detta krav.

Laga – vilken produkt ska jag välja?
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25 kg 5529805

3 kg 533402 3 kg 533502

15 kg 53370720 kg 5529905

Lagningsmassa Fin 
Lagning och spackling i skikt upp till 15 mm på 
betong i tak och på vägg. Inom- och utomhus. 
 
 

Åtgång: ca 12 kg/m² vid 10 mm skikt 
Vattenåtgång: 5 l per 20 kg 
Skikttjocklek: 0–15 mm

Lagningsbruk 
Putsning av betongväggar och andra starka 
 cementbaserade underlag.  

 
 

Åtgång: ca 8 kg/m² vid 5 mm putsskikt 
Vattenåtgång: ca 5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: mindre håligheter upp till 15 mm, 
större ytor 2–6 mm

Laga Inne 
Uppfyllnad och utjämning på vägg och i tak inom-
hus på underlag av betong, murverk, cementputs 
och gips.

Åtgång: ca 13 kg/m² vid 10 mm skikt 
Vattenåtgång: 6,3–7,0 dl per 3 kg 
Skikttjocklek: 3–100 mm

Laga Ute 
Uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och 
inomhus på mindre vertikala ytor av betong, mur-
verk och cementputs.

Åtgång: ca 16 kg/m² vid 10 mm skikt 
Vattenåtgång: 5,4–6,0 dl per 3 kg 
Skikttjocklek: 2–50 mm

Laga Vägg 
Uppfyllnad och justering på underlag av betong, 
lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass 
CS II samt gipsskivor. Används på väggar och in-
nertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter 
och målning. Dammreducerad och avsedd för 
inomhusbruk.

Åtgång: ca 13 kg/m² vid 10 mm skikt 
Vattenåtgång: 3,0–3,9 l per 15 kg 
Skikttjocklek: 3–100 mm 

Laga – bruk och spackel
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01. När Friends Arena monterades användes ett flertal olika Bemix-

produkter för att foga samma prefabricerade betongelement. 

02. Till Södra Länken har Bemix High Tech 310 levererats och 

fungerat som bultbruk samt sammanfogat barriärskydden på 

sidorna. 

03. Gångbro med brolager undergjutna med specialbruk från 

Bemix.

04. Bemix High Tech 310 ger nytt liv till fogarna i en naturstensmur 

på Djurgården.

04

Bemix
Vad har Emporia, Öresundsbron och Friends Arena gemensamt med Nya Karolinska Solna och 

Tingstadstunneln i Göteborg? Jo, till samtliga dessa byggprojekt har   Finja Bemix levererat högtekno-

logiska och specialanpassade bruk. Produkterna vänder sig till proffs och används bland annat 

vid avancerade undergjutningar som kräver lättpumpade, krympfria material med god hållfasthet.
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Bemix Fin 
Expanderande undergjutningsbruk för användning 
vid krav på finare ballast. Rinnande konsistens och 
god pumpbarhet. Användning vid maskinunder-
gjutningar och förankringar. 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 5–40 mm 

Bemix S3 
Expanderande och pumpbart bruk för undergjut-
ningar. Särskilt lämpat för gjutning av fria ytor 
exempelvis pågjutningar, fundament etc. Fibrerna 
verkar sammanhållande på den färska massan 
vilket med särskild utrustning förenklar undervat-
tensgjutning. 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 3,4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm

Bemix P3 
Pumpbart certifierat bruk för undergjutningar 
samt gjutning av badrumsgolv (snabb uttorkning).  
 

 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 3,25 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm 

Bemix Standard 
Pumpbart expanderbruk för under- och igengjut-
ningar där snabb och hög hållfasthet efterfrågas. 
Används när det ställs höga krav på undergjutning 
som vid exempelvis maskinundergjutning, bultför-
ankring och brolager.

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 3,5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–70 mm

Bemix Grov 
Grovt expanderande bruk för grövre undergjutning-
ar av exempelvis maskiner, pelare samt igengjut-
ningar av bjälklagsgenomföringar. Pumpbart. 
 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 3,3 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 50–250 mm  

25 kg 522100

25 kg 524000

25 kg 522200 25 kg 522300

25 kg 522805

Bemix – expanderbetong
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Bemix bruksspruta rak böjd 59502

Bemix Köldbruk 
Färdigblandat och pumpbart expanderande 
köldbruk för gjutning i minusgrader eller när snabb 
formrivning önskas. Användningsområden är 
undergjutning av pelare, prefabelement etc.  

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm  

Bemix A3 
Godkänd enligt AMA Anläggning. Används vid 
förankring och krävande undergjutningar av t.ex. 
maskiner och brolager. Pumpbart. 
 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 2,9 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–100 mm

Bemix A3 FF 
Godkänd enligt AMA Anläggning för använd-
ning ner till –10 °C. Används vid förankring och 
krävande undergjutningar av t.ex. maskiner och 
brolager. Pumpbart. OBS! Härdar i minusgrader 
utan uppvärmning.

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 2,9 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm   

25 kg 522808 25 kg 522809 25 kg 522600

Bemix bruksspruta rund 59504

Bemix bruksspruta rak 59501Bruksspruta för fogning av betongelement och stenmurar, 

fyllning i formar i trånga utrymmen, i borrhål – alla rikt-

ningar samt vid undergjutningar. Rymmer ca 1 liter bruk.  

 

Finns i ett flertal utföranden anpassade för olika typer av 

applicering.

Bemix – bruksspruta

Bemix bruksspruta rund böjd 522810036
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Bemix High Tech 310 
Pumpbart tixotropt certifierat bruk med expan-
sion. Används främst vid fogning där en tät fog 
med hög hållfasthet efterfrågas och vid förankring 
av järn i vertikala ytor.  

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 3,75 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 5–20 mm  

25 kg 52310

Bemix F4 
Tixotropt expanderande pumpbart fogbruk. 
Används vid fogning av betongelement och 
granitblock.  
 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 5–50 mm 

Bemix F4  FF 
Tixotropt expanderande pumpbart fogbruk som 
härdar även i minusgrader. Används vid fogning av 
betongelement och granitblock.  
 

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: max 4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 5–50 mm

25 kg 5223004 25 kg 5223005

Bemix Elementfogbruk 
Expanderande, pumpbart torrbruk som används 
vid igjutning av hålrum och vid undergjutning av 
pelare och maskiner samt vid fyllning av kärnfogar 
till elementfogar m.m. Även för gjutning av t.ex. 
trappor, fundament och stödmurar.

Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdig massa 
Vattenåtgång: 3,15–3,35 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm

Bemix Elementfogbruk FF 
Expanderande, pumpbart torrbruk som används 
vid gjutningar, fogningar och undergjutningar vid 
minusgrader.  
 

Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig massa 
Vattenåtgång: 3,15–3,35 l per 25 kg 
Skikttjocklek: oarmerat 20–100 mm

25 kg 525000 25 kg 5220660

Bemix – fogbruk
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5 kg 52350

25 kg 52342 25 kg 52343 25 kg 52344

Bemix Korrohäft 
Cementbaserad slamma för ökad vidhäftning mot 
betong och stål. Som ytskikt är produkten lämplig 
på betong- och stålytor som inte utsätts för meka-
niskt slitage.

Åtgång: 3–4 kg/m² vid normal användning, en 
hink ger ca 3,5 l slamma 
Vattenåtgång: 1,8–2,2 l per 5 kg 
Skikttjocklek: max 3 mm 

Bemix Betongspackel 
Spackel med lång bearbetningstid för betong-
underlag. Används vid spackling av exempelvis 
gjutporer och gjutskarvar samt vid lagning av 
exempelvis trappor, balkonger etc. Särskilt lämpat 
vid tidskrävande lagningar. 

Åtgång: 1 säck ger ca 16 l färdig massa 
Vattenåtgång: 5,5–6,5 l per 25 kg 
Skikttjocklek: max 15 mm 

Bemix R15 
Högpresterande, krympkompenserat tixotropt bruk 
för lagningar på betong där krav på en högvärdig 
och beständig lagning föreligger. Kan användas på 
vertikala ytor utan att formning behöver göras.  

Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig massa 
Vattenåtgång: 3,6–4,4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: max 15 mm 

Bemix R50 
Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompense-
rat tixotropt lagningsbruk för lagningar på betong 
där krav på en högvärdig och beständig lagning 
föreligger. Kan användas på vertikala ytor utan att 
formning behöver göras. 

Åtgång: 1 säck ger ca 13 l färdig massa 
Vattenåtgång: 3,6–4,4 l per 25 kg 
Skikttjocklek: 5–50 mm  

Bemix – betongreparation

Snigeldynamit 
Används för ljudlös, dammfri och vibrationsfri 
spräckning av sten, berg och betong. Skador på 
omgivande objekt och byggnader undviks, vilka 
lätt kan uppstå vid konventionell sprängning. 
Spräcktryck > 80 MPa.

Åtgång: 1,8–2,7 kg/lpm beroende på håldiameter 
Vattenåtgång: 2 dl/kg pulver

2 kg 59202
4 kg 59204 
10 kg 59210
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Bindemedel
Om du mot förmodan vill blanda ditt eget bruk för att få exakt önskad konsistens är detta fullt 

möjligt med hjälp av något av våra smidiga bindemedel. Produkterna lämpar sig utmärkt för såväl 

blandning av betong som till mur- och putsbruk.

01. På Finja har vi produkter för alla möjliga funktioner men om du trots det föredrar att 

blanda ditt eget bruk är detta sortimentet för dig.  

01
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25 kg 54015 25 kg 54045

25 kg 58005 15 kg 5859007 10 kg 5859108

25 kg 54030

Bascement 
Levereras i originalutförande från producenten. 
Blandas med ballast och vatten till betong eller 
bruk. Används till gjutningar av till exempel murar, 
pelare och trappor.

För ytterligare information se www.cementa.se.

Aalborg White cement 
Levereras i originalutförande från producenten. 
Blandas med ballast och vatten till betong eller 
bruk när det önskas en ljusare kulör.

För ytterligare information se www.cementa.se.

Murcement A 
Bindemedel som blandas med sand och vatten till 
mur- och putsbruk. 
 

Åtgång: se produktblad 
Bearbetningsbar: ca 3–4 h

Kalkcement C 
Bindemedel av släckt murkalk och cement. Ce-
menten gör att bruket härdar i kall och fuktig miljö 
och kalken gör bruket mycket smidigt.    

Åtgång: se produktblad 
Bearbetningsbar: ca 2 h

Släckt Murkalk E 
Traditionell kalkmålning på underlag av kalkbruk, 
hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. An-
vänds både vid renovering och nyproduktion såväl 
inom- som utomhus.

Åtgång: se produktblad 
Bearbetningsbar: obegränsad om uppblandat 
material inte tillåts torka

Anläggningscement  
Levereras i originalutförande från producenten. 
Används till gjutningar där det efterfrågas en 
lågalkalisk sulfatresistent cement. 

För ytterligare information se www.cementa.se.
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01. Borsta ner Fogsand mellan stengångens skarvar och du får 

starka och långvariga fogar. För att slippa oönskad växtlighet 

väljer du vår ogräshämmande variant.

02. Vi har sand som gör det lätt att bygga oavsett ålder och vår 

Sandlådesand passar lika bra till kakor som till slott.

03. Fogsand är ett finare material gjort av torkad natursand som 

håller såväl plattor som stenar på plats.   

04. När det är dags att lägga marksten kommer Sättsand väl till 

pass och bildar ett kompakt och lämpligt underlag för t.ex. en 

uteplats eller trädgårdsgång.

Sand
För oss är sand mer än bara sand. Därför har vi också ett flertal olika varianter i skilda strukturer 

och storlekar, anpassade efter säsong och ändamål. Vid stensättning behövs både Sättsand och 

Fogsand medan Halksand är välbehövlig när kylan slår till. Sandlådesand lämpar sig för barnens 

kreativa bakverk och till lekplatsen har vi tagit fram en alldeles särskild sand som är både mjuk 

och porös. 

04
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20 kg 55561
1000 kg –
Lös –

25 kg 55565
1000 kg –
Lös –

25 kg 55562
1000 kg –
Lös –

20 kg 55564
1000 kg –
Lös –

25 kg 55563
1000 kg –
Lös –

Sandlådesand 
Naturfuktig natursand särskilt avsedd för bruk i 
sandlådor. Bakbar.

Fraktion: 0–1 mm 
Volym: ca 12 l per 20 kg

Fogsand 
Torkad natursand för fogning av marksten. 

Fraktion: 0,4–0,9 mm 
Volym: ca 15 l per 25 kg 

Halksand 
Material för halkbekämpning av gångar, uppfarter 
etc.

Fraktion: 2–4 mm 
Volym: ca 15 l per 25 kg 

Fogsand ogräshämmande 
Torkad, krossad och återvunnen betong för fogning 
av marksten. Betongens alkalitet försvårar för 
ogräs att börja gro. 

Fraktion: 0–2 mm 
Volym: ca 12 l per 20 kg

Mursand 
Natursand för diverse ändamål inom bygg och 
trädgård.

Fraktion: 0–3 mm 
Volym: ca 15 l per 25 kg

Sand
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700 kg 0–3 mm 5757
900 kg 1–3 mm 57561

1000 kg 0–4 mm 575631000 kg 0–4 mm 57562

Torkad Sand 
Torkad sand för diverse ändamål inom bygg och 
trädgård.

Fraktion: 0–3 mm respektive 1–3 mm

Lekplatssand 
Naturfuktig sand speciellt avsedd för barns lek. 
Uppfyller kraven enligt EN 1177. För alla lekytor 
förutom sandlådan.

Fraktion: 0–4 mm 
Volym: ca 600 l per 1000 kg 

Sättsand 
Naturfuktigt krossmaterial som underlag för 
marksten.

Fraktion: 0–4 mm 
Volym: ca 600 l per 1000 kg 
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01. Med Murtvätt får puts, murverk och betong nytt liv då kalk och 

saltutfällningar försvinner.  

02. Vidhäftare är en av våra många praktiska produkter som även 

ger bruket ökad smidighet.

03. Köldbetong sänker fryspunkten och tillsätts i bruk och betong 

vid minusgrader.

Byggkemi
Ensam är inte alltid stark utan ibland behöver även de bästa produkter kompletteras för att ett 

optimalt resultat ska kunna uppnås. Finja har ett beprövat och ändamålsenligt sortiment av bygg-

kemiska varor som hjälper våra övriga produkter att prestera på topp oavsett underlag och yttre 

omständigheter. 

03
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Byggkemi

1 L 59603011 L 59602014,5 kg 5960101

1 L 5960401

Murtvätt 
Används för borttagning av kalk, kalkbruksrester 
och saltutfällningar på puts, murverk samt betong.  
 

Åtgång: 1 l räcker till 10–20 m² 
Vattenåtgång: 1:10

Fuktstopp 
Används som tillsats i cementbaserat bruk vid 
efterbehandling i syfte att minska fuktgenomslag i 
betong, puts och murverk. Färglös. 

Åtgång: 1 l räcker till ca 35 m² med 5 mm Basce-
ment eller till ca 25 m² med 10 mm Cement-
bruk A vid tätning.

Vidhäftare 
Vit, vattenspädbar vätska med hög vidhäftning an-
passad för bruk och betong. Produkten kan även 
användas för dammbindning av betongytor. 

Åtgång: tillsätt 0,5–2,0 l/m², beroende på bland-
ningsförhållande, före blandning med vatten. Se 
produktblad.

Vattentätare 
Tillsatsmedel i pulverform. Minskar risken för vat-
teninträngning i mur- och putsbruk samt betong. 
För inom- och utomhusbruk.  

Åtgång: max tillsättning i yttersta skikt är 1,5 kg 
per 25 kg torrbruk. För underliggande skikt gäller 
max 0,75 kg per 25 kg torrbruk.

Vattenstopp/Ytförstärkare 
Används dels för tätning av vattenflöden i betong 
och berg och dels för dammbindning av betong-
golv. Färglös.

Åtgång: 1 l räcker till 1,5 l Bascement eller till 2 l 
Cementbruk A vid tätning och till  2,5–5 m² vid 
ytförstärkning. 
Vattenåtgång: 1:1

1 L 5960501
5 L 5960505 
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10 kg 5904

Frostskydd 
Kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsatsme-
del för bruk och betong. Frostskydd påskyndar 
brukets eller betongens härdning, bidrar till att 
hållfasthetstillväxt sker vid minusgrader och 
minskar risken att frysskador uppkommer vid tidig 
nedfrysning.

Åtgång: 1 l ersätter cirka 0,5 l blandningsvatten. 
För dosering, se produktblad. Överdosering kan 
försvaga bruket.

Köldbetongtillsats 
Typgodkänt kloridfritt, fryspunktsnedsättande 
tillsatsmedel för bruk och betong som bidrar till 
att hållfasthetstillväxt sker även vid minusgrader, 
samt minskar risken att frysskador uppkommer vid 
tidig nedfrysning. 

Skrymdensitet: 1300 kg/m³ 
Dosering: 5 % av bindemedelsvikten ner till –10 °C

1 L 5941
5 L 5942 

Tillsatser för bruk i storsäck

5916 Frostskyddstillsats (avser A-kv)

5906 Frostskyddstillsats (avser B-kv)

5915 Frostskyddstillsats (avser C-kv)

5913 Massivtegeltillsats (till murning massivtegel)

5914 Fogbrukstillsats (till maskinell fogning)

5919 GS-tillsats för genomströmningsblandare

5920 Tätbrukstillsats (till murbruk för minskad vattenupptagning)
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01. Lagergolv avjämnat med 520 Industri. 

02. Sätt färg på ditt industrigolv med hjälp av 540 Top Färgad. 

Finns i sju kulörer.

03. Med rätt avjämningsprodukt får du ett jämnt golv som tål  

påfrestning och håller länge.  

04. Betonggolv i industrilokal flytspacklas för att klara truckar  

och annan tuff belastning.

Golv
Med Finjas golvprodukter behöver du aldrig tveka. Samtliga håller hög  teknisk kvalitet och klarar 

golvvärme. Dessutom är de lättarbetade, användarvänliga och  vattenskadestabila.

04
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Golv – vilken avjämning ska jag välja?

Befintligt underlag Beläggningsmaterial Fallbyggnad

Linoleum PVC, klinker 1, sten 1, flytande trägolv Parkett limmad

Betong, klinker
200, 220, 240, 260, 280, Avjämning Allround 240, 260

200, 260, 280, Avjämning 
Allround

Lättbetong

Spånskiva 2, 4

240, 260, 280, Avjämning Allround 240, 260 260, 280, Avjämning AllroundBrädgolv 4

Skivgolv (t.ex. gips, fibercement)

PVC 5 240 240 260

Flytande golv 3, 6  ventilerade golv (t.ex. 
platon), värmeisolerade golv (t.ex. cell-
plast), akustikgolv

200, 260, 280, Avjämning Allround 260 260, 280, Avjämning Allround 

Belastning/slitage Epoxibeläggning Färdig slityta – endast torr miljö

Uppfyllnad Underlag till epoxi Uppfyllnad Slityta 

Lätt industri: fottrafik, personbil

Avjämning Allround

240, 520

Avjämning Allround

520, 540

Industri 7: handtruck,  
normal industri, lagerbyggnad

520, 540 540

Tung industri 7: hårt slitage Avjämning Allround, 520 540, 560  Avjämning Allround, 520 560

Underlaget ska alltid fräsas eller blästras före spackling.

1 Under klinker/sten behövs självtorkande material normalt endast i samband 
med tätskikt. I våtrum, kontrollera regler för tätskikt.

2 Underlag 22 mm spånskiva reglad C / C 600 mm eller motsvarande.
3 Armeras med N4150 eller motsvarande, 150 mm instick. 

4 Armeras med Finja Golvnät där så föreskrivs.
5 Avlägsna lösa partier, slipa bort vax och smuts.
6 Se leverantörens anvisning.
7 Rådgör alltid med Finjarepresentant.
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Golvavjämning kan användas för att 
skapa en färdig golvyta eller  
en yta redo för golvbeläggning. 

Vår extra lätta och isolerande produkt EPS-Betong Varm passar 
särskilt bra vid uppfyllnad av viktkänsliga bjälklag, i oisolerade 
källarutrymmen och på ojämna underlag när det är svårt att 
använda cellplastskivor. 

260 Avjämning Fiber Snabb är både stark och verkar fort. 
Dammreducerad, självtorkande och pumpbar är ytterligare egen-
skaper och produkten fungerar lika bra på underlag av betong 
och lättbetong som på trä och golvgips.  
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Golv – pumpbar avjämning, normaltorkande

25 kg 53200 25 kg 53220

200 Avjämning Grov 
Cementbaserad, normaltorkande och pump-
bar avjämningsmassa för underlag av betong, 
lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och 
fribärande konstruktioner. Lämplig som underlag 
för limmade mattor, klinker eller flytande trägolv. 
För inomhusbruk.

Bearbetningsbar: 15–20 min  
Skikttjocklek: 2–50 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,75 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 4,0–4,5 l per 25 kg 
Gångbar: 1–3 h 
Mattläggningsbar: 1 vecka/cm skikttjocklek (förut-
sättningar se produktblad)

220 Avjämning Fin 
Cementbaserad, normaltorkande och pumpbar 
avjämningsmassa för underlag av betong, lättbe-
tong, sten och keramik. Lämplig som underlag för 
limmade mattor, klinker eller flytande trägolv. För 
inomhusbruk. 

Bearbetningsbar: 15–20 min  
Skikttjocklek: 2–30 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,65 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 4,5–5,0 l per 25 kg 
Gångbar: 1–3 h 
Mattläggningsbar: 1 vecka/3 cm skikttjocklek 
(förutsättningar se produktblad)
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Golv – pumpbar avjämning, självtorkande

25 kg 53260 25 kg 532705

25 kg 53280

25 kg 53240

240 Avjämning Fin Snabb 
Cementbaserad, självtorkande och pumpbar av-
jämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, 
sten och keramik, trä och golvgipsskivor. Lämplig 
som underlag för limmade mattor, klinker eller 
flytande och limmade trägolv. För inomhusbruk. 

Bearbetningsbar: 15–20 min 
Skikttjocklek: 0–30 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,65 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 5,0–5,3 l per 25 kg 
Gångbar: 1–3 h 
Mattläggningsbar: 1 dygn (förutsättningar se 
produktblad)

260 Avjämning Fiber Snabb 
Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande 
och pumpbar avjämningsmassa för underlag av 
betong, lättbetong, trä och golvgipsskivor. För 
fallbyggnad och fribärande konstruktioner. För 
inomhusbruk samt utomhus enligt anvisningar.  

Bearbetningsbar: 10–20 min 
Skikttjocklek: 2–50 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,75 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 4,0–4,5 l per 25 kg 
Gångbar: 1–3 h 
Mattläggningsbar: 1–3 dygn (förutsättningar se 
produktblad)

Avjämning Allround 
Dammreducerad, fiberförstärkt och pumpbar av-
jämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, 
sten och keramik, trä (armerad) och golvgips-
skivor. Lämplig som underlag för limmade mattor, 
klinker eller flytande och limmade trägolv. För 
inomhusbruk.

Bearbetningsbar: 15–20 min 
Skikttjocklek: 5–50 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,75 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 4,0–4,5 l per 25 kg 
Gångbar: 2–3 h 
Mattläggningsbar: efter 1–5 dygn (förutsättningar 
se produktblad) 

280 Avjämning Grov Snabb 
Cementbaserad, fiberförstärkt, självtorkande och 
pumpbar avjämningsmassa för underlag av be-
tong, lättbetong, sten och keramik, trä (armerad) 
och golvgipsskivor. För fallbyggnad och fribärande 
konstruktioner. För inomhusbruk. 

Bearbetningsbar: 15–20 min 
Skikttjocklek: 10–100 mm 
Åtgång: 1,80 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 4,0–4,5 l per 25 kg 
Gångbar: efter 1–3 h 
Mattläggningsbar: efter 1–3 dygn (förutsättningar 
se produktblad)
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Golv – handspackel

25 kg 534207 25 kg 534507

25 kg 53460 25 kg 53480

Handspackel Fin 
Dammreducerad, cementbaserad spackelmassa 
för underlag av betong, lättbetong, sten och 
keramik, trä och golvgipsskivor. Används vid upp-
byggnad och fallbyggnad. Lämplig som underlag 
för limmade mattor, klinker eller löslagda trägolv. 
För inomhusbruk.

Bearbetningsbar: 10–20 min 
Skikttjocklek: 0–30 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,50 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 3,2–3,5 l per 15 kg 
Gångbar: 30–60 min 
Mattläggningsbar: 1–3 h (förutsättningar se 
produktblad)

Handspackel Grov 
Dammreducerad spackelmassa för underlag av 
betong, lättbetong, sten och keramik, trä och 
golvgipsskivor. Används vid uppbyggnad och 
fallbyggnad. För inomhusbruk samt mindre utjäm-
ningar utomhus (ej salt miljö).

Bearbetningsbar: 10–20 min 
Skikttjocklek: 2–50 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,60 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 2,7–3,0 l per 15 kg 
Gångbar: 30–60 min 
Mattläggningsbar: 1–3 h (förutsättningar se 
produktblad)

460 Slipsats Snabb 
Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, 
sten och keramik. För fallbyggnad och uppbygg-
nad. Lämpligt som underlag för klinker eller 
flytande trägolv. För inomhusbruk.

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Skikttjocklek: 20–100 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,80 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 2,3 l per 25 kg 
Gångbar: 1–3 h

480 Slipsats Fin Snabb 
Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, 
sten och keramik. För fallbyggnad och uppbygg-
nad. Lämpligt som underlag för klinker eller 
flytande trägolv. För inomhusbruk.

Bearbetningsbar: ca 30 min 
Skikttjocklek: 10–100 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,80 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 2,3 l per 25 kg 
Gångbar: 1–3 h
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25 kg 53540 25 kg 5356025 kg 53520

520 Industri 
Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för 
underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid 
lätt industribelastning eller som underlag för 
härdplastbeläggningar. För inomhusbruk.

Bearbetningsbar: 10–15 min 
Skikttjocklek: 3–30 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,75 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 4,0–4,5 l per 25 kg 
Gångbar: 1–2 h

540 Top 
Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa 
för underlag av betong. Lämplig som färdig yta 
vid lagerhallar och liknande där det efterfrågas 
plana golv med hög ytstyrka. Finns i sju kulörer. 
Som underlag för härdplastbeläggningar. För 
inomhusbruk.

Bearbetningsbar: 10–15 min 
Skikttjocklek: 4–15 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,65 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 5,0 l per 25 kg 
Gångbar: 1–2 h

560 Top Super 
Färdigt slitskikt för tung industri, frostbeständig i 
salt miljö. Underlag: Betong.  

Bearbetningsbar: 10–15 min 
Skikttjocklek: 6–15 mm (betongunderlag) 
Åtgång: 1,80 kg/mm per m² 
Vattenåtgång: 3,8 l per 25 kg 
Gångbar: 3–6 h

Golv – kulörkarta

Av tekniska skäl kan vissa färgavvikelser förekomma.

Röd Blå Gul Grön

Svart Grå Vit
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Golv – lättviktsuppfyllnad

25 kg 561015

Marmorkross 
Uppfyllnad av golvytor.

Vit, 3–5 mm

Uppfyllnad

17 kg 536405 17 kg 536605 9 kg 536805

EPS-Betong 
Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjäm-
ning och uppfyllnad inom- och utomhus. EPS-
Betong är dammreducerad, pumpbar och lämplig 
under golvvärme. 
 

Bearbetningsbar: ca 1 h 
Skikttjocklek: 20–500 mm 
Åtgång: 1 säck ger ca 42 l färdig betong 
Vattenåtgång: 5–6 l/säck 
Gångbar/spacklingsbar: ca 12 h

EPS-Betong Kvick 
Snabb, lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad. 
För utjämning och uppfyllnad på de flesta typer 
av underlag inomhus innan avjämning med Finjas 
golvprodukter. Produkten kan spacklas på redan 
efter 1–2 timmar. Dammreducerad och lämplig 
under golvvärme.

Bearbetningsbar: ca 15–20 min 
Skikttjocklek: 20–500 mm 
Åtgång: 1 säck ger ca 42 l färdig betong 
Vattenåtgång: 5–6 l/säck 
Gångbar/spacklingsbar: ca 1–2 h 

EPS-Betong Varm 
Extra lätt och högisolerande lättviktsuppfyllnad 
för utjämning och uppfyllnad. EPS-Betong Varm 
är dammreducerad, pumpbar och lämplig under 
golvvärme. 
 

Bearbetningsbar: ca 1 h 
Skikttjocklek: > 30 mm 
Åtgång: 1 säck ger ca 42 l färdig betong 
Vattenåtgång: 4–4,5 l/säck 
Gångbar/spacklingsbar: ca 12 h
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När klassiska Vasateatern i Stockholm skulle renoveras och få nytt yttertak, tillika inner-

gård, var det Finjas EPS-Betong Varm som spelade huvudrollen. Taket behövde tilläggs-

isoleras och det önskades ett uppfyllnadsmaterial med minsta möjliga vikt som underlag 

för taktäckningen.

Valet föll på EPS-Betong Varm då den är extra lätt och högisolerande samt enkel att 

applicera eftersom den är både dammreducerad och pumpbar. Det sistnämnda var så klart 

nödvändigt då det var på teaterns tak arbetet utfördes.

På marken stod vår EPS-anpassade pump, S70, med vars hjälp det pumpades drygt 

13 pallar betong i timmen via en 80 meter lång slang längs fasaden. Pumpningen pågick 

under två dagar innan vi levererade golvavjämning till nästkommande skikt med en av våra 

pumpbilar.

Samtliga parter var nöjda med produkterna och det slutliga resultatet. Arbetet satte dock 

prov på logistik och vi fick möjlighet att visa att vi även behärskar detta. Till den centrala 

byggarbetsplatsen kunde endast ett begränsat antal pallar köras åt gången, något vi löste 

med ett buffertlager strax utanför stan. Motsvarande logistik krävdes för att frakta bort 

tomma säckar.

EPS-Betong på hög höjd

89

G
O

LV



Golv – tillbehör

1 L 599001
5 L 599002 
15 L 599005

15 x 15 mm 596110
30 x 30 mm 596120 
40 x 50 mm 596124

539830

539700 539706

Primer 
Används vid förbehandling av de flesta sorters 
underlag som ska behandlas med Finjas spackel- 
eller plattsättningsprodukter.  

Vattenspädbar dispersion.

Blandningshink 
Transparent och graderad blandningshink. 

Volym: 20 l

Avstängningslist 
För att förhindra läckage vid spackling med avjäm-
ningsmassor.  
 

Längd: 2 m 
Tvärsnitt: 15 x 15 mm, 30 x 30 mm och  
40 x 50 mm

Mäthink 
Transparent och lättöverskådlig mäthink försedd 
med halvliters- och litermarkeringar samt bygel-
handtag.

Volym: 9 l

Golvkantlist 
Självhäftande golvkantlist som skapar rörelsefog 
mellan spackel och vägg. 
 

Längd: 25 m 
Bredd: 50 mm

90

G
O

LV



5396140 539920

Nivåpinne 
Självhäftande och graderad pinne för markering av 
nivå vid golvspackling. 
 

Höjd: 84 mm

Golvnät 
För armering av avjämningsmassor. Förzinkat stål 
med diametern 2,5 mm och maskstorlek  
70 x 70 mm. 

Längd: 1200 mm 
Bredd: 800 mm
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Golv – konstruktioner, med vidhäftning mot underlag

 1 2 3  1 2 3

 1 2 3 4  1 2 3 4

Betongunderlag Lättbetongunderlag

Spånskiveunderlag* Brädgolv

* förutsätts 22 mm golvspånskiva, centrumavstånd golvreglar max 600 mm

1 Avjämningsmassa från Finja
2 Finja Primer
3 Befintlig konstruktionsbetong

1 Finjas avjämningsmassor 240, 
260 och 280 eller Avjämning 
Allround. Skikttjocklek enligt 
respektive produktblad

2 Finja Golvnät (där så föreskrivs)
3 Finja Primer
4 Golvspånskiva

1 Avjämningsmassa från Finja,  
observera max och min. skikt-
tjocklek

2 Finja Primer
3 Befintligt lättbetongunderlag

1 Finjas avjämningsmassor 240, 
260 och 280 eller Avjämning  
Allround. Skikttjocklek minst 1/3 
av brädans tjocklek, dock inte 
mindre än 15 mm

2 Finja Golvnät
3 Finja Primer
4 Brädgolv

Det finns en uppsjö av golvkonstruktioner på marknaden. Nedan har du en guide till vilken avjämning 

som passar till vilken typ av konstruktion. Tänk på att guiden är en generell vägledning och att alltid 

ta del av aktuellt produktblad för vald produkt. 
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Skivgolv

Keramiska plattor Bunden lättklinker

1 Befintligt underlag avsett för 
keramisk beläggning

2 Avjämningsmassa från Finja
3 Finja Primer

4 Keramiska plattor
5 Fästmassa avsedd för keramisk 

beläggning

1 Underlag av betong
2 Finja Primer
3 Finja Lättklinker 2–6 mm blandad  

med 280 Avjämning Grov Snabb 

4 Finja Primer
5 Finja Golvnät
6 Finja Avjämningsmassa (samtliga), 

skikttjocklek > 10 mm

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 Finja Avjämningsmassa 240, 260 
och 280 eller Avjämning Allround. 
Skikttjocklek enligt respektive 
produktblad

2 Finja Primer

3 Skivmaterial (golvgips, fiberce-
mentskiva eller motsvarande). 
Förankrat i underlaget enligt 
leverantörens anvisning

4 Golvspånskiva

 1 2 3 4
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Golv – konstruktioner, utan vidhäftning mot underlag

Åldersbeständig PE-plast

Ljuddämpande/luftspaltsbildande golv

1 Finja Golvkantlist
2 Finjas avjämningsmassor 200, 

260 och 280 eller Avjämning 
Allround. Skikttjocklek > 30 mm

3 Armeringsnät N4150 eller mot-
svarande

4 Åldersbeständig PE-plast. Viks upp 
mot vertikala ytor 

5 Plant fast underlag av t.ex. betong, 
träbjälklag eller motsvarande

1 Finjas avjämningsmassor 200, 
260 och 280 eller Avjämning 
Allround. Skikttjocklek > 30 mm

2 Armeringsnät N4150 eller mot-
svarande

3 Ljuddämpande matta alternativt  
luftspaltsbildande matta. Viks upp 
mot vertikala ytor

4 Plant fast underlag av t.ex. betong, 
träbjälklag eller motsvarande

1 2 3 4 5

1 2 3 4 

1 2 3 4 5

Cellplast

1 Finja Golvkantlist
2 Finjas avjämningsmassor 200, 

260 och 280 eller Avjämning 
Allround. Skikttjocklek > 30 mm

3 Armeringsnät N4150 eller mot-
svarande

4 Finja Cellplast av kvalitet minst 
S80

5 Plant fast underlag av t.ex. betong, 
träbjälklag eller motsvarande
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Golv – konstruktioner, lättviktsuppfyllnad

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

Med vidhäftning mot underlagIcke homogena underlag

1 Avjämningsmassa minst 20 mm 
eller slipsats minst 30 mm. Välj 
produkt med tanke på önskade 
egenskaper

2 Armering tråddiameter minst 
2,5 mm maskvidd 100 mm eller 
likvärdigt

3 Finja EPS-Betong
4 PE-plast
5 Blindbotten

1 Avjämningsmassa minst 20 mm 
eller slipsats minst 30 mm. Välj 
produkt med tanke på önskade 
egenskaper

2 Armering tråddiameter minst 
2,5 mm maskvidd 100 mm eller 
likvärdigt

3 Finja EPS-Betong
4 Finja Primer
5 Befintligt underlag av betong, 

lättbetong m.m.

 1 2 3 4 

Kapillärbrytande underlag

1 Avjämningsmassa minst 20 mm 
eller slipsats minst 30 mm. Välj 
produkt med tanke på önskade 
egenskaper

2 Armering tråddiameter minst 
2,5 mm maskvidd 100 mm eller 
likvärdigt

3 Finja EPS-Betong
4 Kapillärbrytande skikt av makadam
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Badrum på fyra dagar
En renovering som drar ut på tiden roar ingen, vare sig du är hyresvärd, hantverkare,  

fastighetsägare eller hemmasnickare. Därför har vi tagit fram ett paket som gör det möjligt 

att hålla tidsplanen. Det går snabbt och smidigt att bygga och på bara fyra dagar står  

ett nytt badrum klart. Prova själv! 

01 02

01. Gjut nytt golv och bygg fall. 
Till uppfyllnad och fall-

byggnad används EPS 

Betong Kvick. Produkten 

är både dammreducerad 

och högisolerande. När 

den är gångbar spacklar du 

med Avjämning 260 Fiber 

Snabb. Ingen mellanprim-

ning behövs. 

02. Laga skador och spackla 
väggar. Med Laga Vägg kan 

du i ett påslag skapa upp 

till 100 mm tjocka skikt 

med minimal risk för krym-

sprickor och sjunkningar.  

 

Laga mer? Vid behov laga 

och spackla väggarna, 

annars ta en paus och 

förbered eftermiddagens 

tätning.

03. Montera Dukbaserat 
Tätsystem. Den smidiga 

duken och dess tillbehör är 

framtagna för att underlätta 

montering. 

04. Sätt plattor på vägg.  
Välj efter tycke och smak 

mellan Standardfix och 

Lättfix. Båda produkterna 

fungerar utmärkt till platt-

sättning på vägg.

05. Sätt plattor på golv. 
Med Snabbfix slipper du 

onödiga väntetider och står 

redo inför morgondagens 

fogning.

06. Foga plattor. Till golv och 

väggar använder du någon 

av våra fogprodukter och till 

rörelsefogar våtrumssilikon. 

Samtliga är svamp- och 

bakterieavvisande.

07. Härda ut. Låt fogmassorna 

härda och njut av att du 

snart kan använda ditt nya 

badrum.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Förmiddag

Eftermiddag
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Fix och Fog
Finja erbjuder ett komplett fix- och fogsortiment samt silikon. Produkterna kommer i ergonomiska 

förpackningar som skonar ryggen, de flesta med praktiska handtag. Används de tillsammans med 

våra tätsystem skapas fuktsäkra våtrum som uppfyller branschens regler och höga krav. 

01. Med Finjas godkända tätsystem kan du känna dig trygg med 

ditt badrum.

02. Fogens färg gör mycket för helhetsintrycket. Välj mellan fyra 

olika kulörer.

03. Pålitliga produkter är en förutsättning för att ditt badrum ska 

stå emot fukt över lång tid. 

04. Rörmanschett används vid försegling av rörgenomförning.

04
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Fix & Fog – vilken produkt ska jag välja? 

Standardfix Allroundfix Snabbfix Lättfix Kakellim

Användning… För vägg X X X X X

För golv X X X X X1

Våtrum X X X X X2

Utomhus X X X X –

Sättning av… Kakel X X X X X

Klinker X X X X X

Granitkeramik – X X X X

Natursten3 – X X X –

På… Betong > 6 mån > 3 mån > 3 mån > 3 mån > 1 mån

Skivmaterial X X X X X

Befintlig keramik – X X X X4

Golvvärme X X X X X

Fogbar efter… Vägg/golv 4–8 h / 24 h 4–8 h / 24 h 2–3 h 12–18 h / 24 h 12–24 h

Egenskaper… Vidhäftning Bra Mycket bra Mycket bra Bra Bra

Hängförmåga Mycket bra Bra Mycket bra Mycket bra Bra

Vatten & frostbeständig X X X X –

Lämplig för keramik med  
låg absorptionsförmåga

– X X X X

Lång öppentid X X – X X

1 Ej våtutrymmen
2 En yta ska vara absorberande, endast vägg

3 Ej fuktkänslig natursten (undantag av Lättfix)
4 En yta ska vara absorberande
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Visste du att samtliga  
Finjas fix- & fogprodukter tål 
golvvärme?

Vår vitcementbaserade fästmassa Lättfix är dammreducerad, 
flexibel och räcker i genomsnitt 30 % längre än traditionella 
fästmassor.
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Fix & Fog – fix & kakellim

15 kg 7010157

7,5 kg 7020100810 kg 7010658

15 kg 70103575 kg 7010254
15 kg 7010257

Standardfix 
Vitcementbaserad fästmassa med bra hängför-
måga. Standardfix används på golv och vägg 
inom- och utomhus vid montering av keramiska yt-
material t.ex. kakel, klinker, mosaik och natursten. 
Lämplig till plattor med vattenabsorption > 0,5 %. 

Åtgång: ca 2,5 kg/m² med 6 x 6 mm tandspackel 
Vattenåtgång: 3,9–4,5 l/15 kg

Kakellim 
Färdigblandad enkomponents fästmassa för 
limning av keramiska plattor inom- och utomhus. 
Även för limning av porösa material t.ex mineralull 
eller cellplast. 

Åtgång: 1,5–4 kg/m²
Justeringstid: ca 45 min 

Lättfix 
Dammreducerad fästmassa med hög flexibilitet 
och låg vikt. Produkten används på golv och vägg 
inom- och utomhus vid montering av keramiska 
ytmaterial. Den är även lämplig till keramik som 
kan vara känslig för färggenomslag.

Åtgång: ca 1,5 kg/m² med 6 x 6 mm tandspackel 
Vattenåtgång: 4–4,2 l/10 kg, upp till 5 l vid stor-
formatiga plattor på golv 

Allroundfix 
Vitcementbaserad och dammreducerad fästmassa 
med hög flexibilitet. Produkten används på golv 
och vägg inom- och utomhus vid montering av 
keramiska ytmaterial. Den är även lämplig till 
keramik som kan vara känslig för färggenomslag. 

Åtgång: ca 2,5 kg/m² med 6 x 6 mm tandspackel 
Vattenåtgång: 1,3–1,5 l/5 kg och 3,9–4,5 l/15 kg

Snabbfix 
Vitcementbaserad och snabbtorkande fästmassa 
med hög flexibilitet. Snabbfix används på golv 
och vägg inom- och utomhus vid montering av 
keramiska ytmaterial t.ex. kakel, klinker, mosaik, 
granitkeramik samt natursten. 

Åtgång: ca 2,5 kg/m² med 6 x 6 mm tandspackel 
Vattenåtgång: 3,9–4,5 l/15 kg
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Fix & Fog – fog & våtrumssilikon
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Fog
Cementbaserad fogmassa för fogning av kakel, 
klinker och natursten på golv och väggar. Fog 
används i våt- och torrutrymmen både inom- och 
utomhus. Fogbredd 2–15 mm.

Åtgång: ca 0,5–2,5 kg/m² 
Vattenåtgång: 1,15–1,25 l/5 kg och 3,4–3,7 l/15 
kg

Fog Fin
Cementbaserad fogmassa för fogning av kakel, 
klinker och natursten på golv och väggar. Fog 
används i våt- och torrutrymmen både inom- och 
utomhus. Fogbredd 0–5 mm.

Åtgång: ca 0,4–1,2 kg/m2 
Vattenåtgång: 1,3–1,4 l/5 kg  

Våtrumssilikon
Högelastisk fogmassa till rörelsefogar vid 
keramiska beläggningar i våt- och torrutrymmen 
inom- och utomhus. Produkten är även lämplig till 
natursten och marmor.

Åtgång: 6–12 lpm/patron 
Härdningstid: 1–2 mm/dygn (23 °C, 50 % Rf)

5 kg 15 kg

Ljusgrå 7030254 7030257

Mellangrå 7030354 7030357

Antracitgrå 7030554 7030557

5 kg 15 kg

Vit 7030154 –

300 ml

Vit 706010

Ljusgrå 706020

Mellangrå 706030

Antracitgrå 706050
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1 kg 704001
6 kg 704006
12 kg 704012

8 kg 704108
16 kg 704116

705020 705030100 m 705013
25 m 705015

0,3 L 705051

Tätskikt 
Används som ångspärr på golv och väggar och 
bildar tillsammans med Tätmembran vårt rollbara 
tätsystem. 
 

Åtgång: minimum 0,27 kg/m² 
Torktid: vid 20 °C och två strykningar ca 1 h 
(andra strykningen efter ca 30 min)

Flexband 
Flexibelt tätband för golv- och väggvinklar samt 
väggvinklar. Ingår i både vårt rollbara och dukba-
serade tätsystem. 

Längd: 30 m 
Bredd: 100 mm

Fiberremsa 
För försegling av skarvar, golv och väggvinklar 
vid massiva underlagskonstruktioner. Ingår i vårt 
rollbara tätsystem.

Längd: 25 och 100 m 
Bredd: 120 mm 

Tätmembran 
Ett färdigblandat, deformationsupptagande 
tätmembran för golv och väggar i bostadsmiljö och 
utrymmen med liknande belastning. Används i 
både vårt rollbara och dukbaserade tätsystem. 

Åtgång: Varierar utifrån vilken konstruktion som 
används, se vår arbetsanvisning för tätsystem. 
Torktid: Varierar utifrån vilken konstruktion som 
används, se vår arbetsanvisning för tätsystem. 

Tätband 
Självhäftande tätremsa för försegling av skarvar 
till Tätduk.  

Längd: 15 m  
Bredd: 100 mm

Skarvlim 
Skarvlim är ett fukthärdande enkomponentslim för 
limning och försegling av skarvar och genom-
föringar. Produkten är fri från lösningsmedel 
och ingår i både vårt rollbara och dukbaserade 
tätsystem.

Appliceringstemperatur: 5–40 °C 
Åtgång: 0,01–0,02 l/lpm (20–30 g) vid skarvlim-
ning, 0,2–0,25 l/m² (0,3–0,4 kg) vid hellimning 
av Tätduk 
Öppentid: < 45 min 
Torktid: 4–12 timmar, beroende på temperatur 
och luftfuktighet

Fix & Fog – tätsystem
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705026 705029

10–30 mm enkel 705008  
10–30 mm dubbel c/c 40 mm 705014
10–30 mm dubbel c/c 160 mm 705016
32–75 mm enkel 705010
75–110 mm enkel 705012

Brunnsmanschett enkelklistrad 
För försegling av golvbrunn. Ingår i vårt rollbara 
tätsystem. 

Längd: 370 mm 
Bredd: 370 mm 

Brunnsmanschett rund 
För försegling av golvbrunn. Ingår i vårt dukbase-
rade tätsystem. 

Diameter: 370 mm

Rörmanschett 
För försegling av rörgenomföring. Ingår i både vårt 
rollbara och dukbaserade tätsystem. 
 
 

10–30 mm enkel 
10–30 mm dubbel c/c 40 mm 
10–30 mm dubbel c/c 160 mm 
32–75 mm enkel 
75–110 mm enkel

Innerhörnsmanschett 705004
Ytterhörnsmanschett  705006

10 m 705022
30 m 705024

Hörn 
För försegling av inner- och ytterhörn. Ingår i både 
vårt rollbara och dukbaserade tätsystem. 
 
 

Mått: 60 x 60 x 120 mm

Tätduk 
Bildar tillsammans med Tätmembran vårt dukba-
serade tätsystem.  
 
 

Längd: 10 och 30 m 
Bredd: 750 mm 
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01. Våra borstade grundelement är som gjorda för byggen där gju-

ten betongplatta har valts som grundtyp.

02. Rostfri armering för ingjutning i t.ex. kantbalk/betongplatta. Här 

använd tillsammans med Unikon-element. 

03. Grundarbetet är gjort och det är dags att fylla. Vilken betong 

som används beror på vilken belastning som grunden kommer 

att utsättas för.  

04. En välisolerad grund har till främsta uppgift att förhindra mark-

fukt från att sugas upp i betongplattan och därmed hålla huset 

på fötter i många år.

04

Grund
För trygga och energisnåla grunder har vi tagit fram ett antal olika element. Välj mellan L-, U-, 

I- och F-element, de flesta med fiberbetong och borstad yta, eller våra unika, egenutvecklade 

Exakt- Unikon- och Garage-element som effektivt bryter köldbryggan och ökar komforten i bygg-

naden.
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Grund – vilket element ska jag välja?

 
Fasad/stomme

Exakt- 
element

Unikon- 
element

Garage- 
element

 
F-element

 
I-element

 
L-element

 
U-element

Murad vägg av isolerblock X

Prefabricerade sandwichelement med isolering X

Tegel/trästomme X X X

Puts/trästomme X X X X

Träfasad/trästomme X X X X

Tegel/homogen murstomme X X

Puts/homogen murstomme X X X

Träfasad/homogen murstomme X X X

Tilläggsisolering av befintlig grund X
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En gedigen grundplatta är en 
förutsättning för en hållbar byggnad. 

Garage-element är vårt senaste grundelement, framfö-

rallt framtaget för garage men passar även utmärkt till 

industrihallar. Elementets utvändiga sockel har en bor-

stad yta av fiberbetong medan den invändiga hindrar 

fukt från att tränga upp i ytterväggen. 

 NYHET! 

109

G
R

U
N

D



Grund – Exakt-element

Grund – Unikon-element

Exakt-element 
Exakt-element med borstad fiberbetong på ytan 
används vid grundläggning till ytterväggar med en 
kärna av isolering. Passar utmärkt till Isolerblock 
Exakt och finns anpassat till blockets tre bredder. 
Bottenskiva av XPS 400.

Längd: raka 1200 och hörn 600 + 600 mm 
Höjd: 400 mm

Unikon-element 
Unikon-element med borstad fiberbetong på ytan  
används vid nyproduktion av villor, mindre kontor, 
daghem m.m. Elementets inre stående cellplast-
del anpassas efter ytterväggens bredd. Botten-
skiva av S300.

Längd: raka 1200 och hörn 600 + 600 mm 
Höjd: 400 mm 

Raka

Bredd XPS 400

290 64304029

350 64304035

400 64304040

Ytterhörn

Bredd XPS 400

290 64304029YH

350 64304035YH

400 64304040YH

Raka

S300

64304013

Ytterhörn

S300

64304013YH

Innerhörn

S300

64304013IH

U-värde 
0,23

U-värde 
0,16
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Grund – Garage-element

Garage-element 
Garage-element  med borstad fiberbetong på ytan 
är ett grundelement som med fördel används vid 
nyproduktion av till exempel garage och industri-
hallar. Bottenskiva av S300.

Längd: 1200 mm 
Höjd: 400 mm

 NYHET! 

Raka

S300

64304010

Ytterhörn

S300

64304010H

Gustens garage
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Grund – U-element

Grund – F-element

U-element 
U-element med borstad fiberbetong på ytan  
används vid nyproduktion av grunder till t.ex. 
villor, kontor och industribyggnader. Bottenskiva 
av S200.

Längd: raka 1200 och hörn 600 + 600 mm 
Höjd: 300 och 400 mm 

F-element 
F-element passar utmärkt till tegelfasader med 
homogen murstomme eller trästomme. Botten-
skiva av S200 eller S300.

Längd: raka 1200 och hörn 600 + 600 mm 
Höjd: 300 och 400 mm 

Raka

Höjd S200

300 64203003 

400 64204003 

Ytterhörn

Höjd S200

300 64203003H

400 64204003H

Raka

Höjd S200 S300

300 6420080 6430080 

400 6420081 6430081 

Ytterhörn

Höjd S200 S300

300 6420080H 6430080H

400 6420081H 6430081H
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Grund – L-element

Grund – I-element

L-element 
L-element med borstad fiberbetong på ytan  
används vid nyproduktion av grunder till t.ex. vil-
lor, kontor och industribyggnader. Bottenskiva av 
S200 eller S300.

Längd: raka 1200 och hörn 600 + 600 mm 
Höjd: 300, 400, 500 och 600 mm 

I-element 
I-element med borstad fiberbetong på ytan 
används vid nyproduktion och tilläggsisolering av 
grunder.

Längd: 1200 mm 
Tjocklek: 70 och 100 mm 
Höjd: 300, 400, 500 och 600 mm 

Raka 70 mm

Höjd

300 64103012 

400 64104012 

500 64105012 

600 64106012 

Raka 100 mm

Höjd

300 64103002 

400 64104002 

500 64105002 

600 64106002 

Raka

Höjd S200 S300

300 64203062 64303061 

400 64204062 64304061 

500 64205062

600 64206062

 
 

Ytterhörn

Höjd S200 S300

300 64203002H 64303001H

400 64204002H 64304001H

500 64205002H

600 64206002H

 

Ventil

Höjd S200 S300

400 64204061V
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690045 8 x 800 mm  690340
8 x 800 + 100 mm  6900341 
U-Sinus 5 x 340 mm 690342

180 mm 690218
250 mm 690250 

Armeringsdistans 
Monteras under armering för att denna ska hamna 
på önskad höjd.  

Rekommendationen är att montera en armerings-
distans per löpmeter under det raka stålet och 
2–3 stycken/m² under nätmattor.

Plastspik 
För fixering av cellplastskivor.

Längd: 180 och 250 mm

Armering  
Armering för grundelement. 
 

Armering för ingjutning i betong exempelvis i 
kantbalk/betongplatta.

Grund – tillbehör
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180 mm 690400
250 mm 690401 

56 x 105 mm 690300
55 x 278 mm 690305 

690410

Fixeringskil 
För fixering av grundelement.

Åtgång: 1 st/element

Spikplåt 
Fixering av bottenskiva på grundelement.

Åtgång: 1 st/element

Skarvbleck 
För fixering av grundelement.

Åtgång: 1 st/element

115

G
R

U
N

D



0302

01

116



01. Gjutna skivor av cellplast används för att effektivt isolera grun-

der, väggar och tak mot både kyla och värme. 

02. Med värme och ånga expanderas polystyrenpärlor till större 

cellplastkulor som kapslar in stora volymer isolerande luft.

03. Cellplastskiva med stor dräneringskapacitet och god isolerande 

effekt. Ingår i Drän som är vårt kompletta sortiment för dräne-

ring av källarväggar. 

04. Efter att ha kommit ut ur blockmaskinen ställs blocken för att 

mogna i 1–7 dagar beroende på vilken densitet de har.

04

Cellplast
På Finja tillverkar och levererar vi högkvalitativ cellplast för isolering av alltifrån grunder, fasader, 

väggar och tak. Cellplast passar utmärkt som isolering eftersom materialet är mycket hållbart 

över tid, okänsligt mot fukt och därmed resistent mot mögel.
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Cellplast – vilken kvalitet ska jag välja?

Lämplig till

S60–S80 Isolering av platta på mark, tak, väggar och som lättfyllnad.

S100 Isolering av platta på mark, tak och väggar.

S150–S300 Mark- och grund isolering vid lite högre belastning i platta på mark och vid bärande väggar.

FI/FL300–FI/FL500 Mark- och grundisolering vid hög belastning som har krav på hög tryckhållfasthet. Isolering 
med krav på låg vattenabsorption. 

Cellplast – tryckhållfasthet

EPS och Grå EPS Korttidslast kPa

S60 60

S80 80

S100 100

S150 150

S200 200

S300 300

XPS Korttidslast kPa Långtidslast kPa

FI300/FL300 300 130

FL400 400 180

FI500 500 225
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Visste du att EPS står för expanderad 
polystyren och XPS för extruderad 
polystyren? 

Isoleringsskiva Grå har ytterligare 20 % bättre isoler-

egenskaper än traditionell cellplast. Detta tack vare 

tillsatsen av grafit som minskar värmeöverföringen.
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Cellplast – Isoleringsskiva, rak kant

Isoleringsskiva, rak kant, 1200 x 600 

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

10 600801001 601001001 601501001

20 600802001 601002001 601502001 602002001

30 600603001 600803001 601003001 601503001 602003001

40 600804001 601004001 601504001

50 600605001 600805001 601005001 601505001 602005001 603005001

60 600806001 601006001 601506001 603006001

70 600807001 601007001 601507001 602007001 603007001

80 600608001 600808001 601008001 601508001 602008001 603008001

100 600610001 600810001 601010001 601510001 602010001 603010001

120 600812001 601012001 601512001 602012001 603012001

150 600615001 600815001 601015001 601515001 602015001 603015001

200 600620001 600820001 601020001 601520001 602020001

Isoleringsskiva, rak kant, 2400 x 1200 

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

50 600805002 601005002

100 600810002 601010002 602010002

S80 Block, 1200 x 600 – för lättfyllnad vid väg- och broprojektering

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

300 600830001

400 600840001

600 600860001
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Cellplast – Isoleringsskiva, falsad kant

Isoleringsskiva, falsad kant, 1185 x 585

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

50 610805001F 611005001F

70 610807001F 611007001F

100 610810001F 611010001F 612010001F

Isoleringsskiva, falsad kant, 2385 x 1185

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

50

70

100 610810002F 611010002F 612010002F
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Cellplast – Isoleringsskiva Grå, rak kant

Isoleringsskiva Grå, rak kant, 1200 x 600

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

50 650805001 651005001

70 650807001 651007001

100 650810001 651010001

Isoleringsskiva Grå, rak kant, 2400 x 1200

Tjocklek S60 S80 S100 S150 S200 S300

50 650805002 651005002

70 650807002 651007002

100 650810002 651010002

Grafit 
isolerar 20% 

bättre
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Cellplast – Extruderad Isoleringsskiva, rak kant XPS

Cellplast – Extruderad Isoleringsskiva, falsad kant XPS

Extruderad Isoleringsskiva, rak kant, 1250 x 600

Tjocklek FI300 FI500

20 623002005

30 623003005

50 623005005

70 623007005

100 623010005

Extruderad Isoleringsskiva, falsad kant, 1235 x 585

Tjocklek FL300 FL400

50 633005005

70 633007005

100 633010005

Extruderad Isoleringsskiva, rak kant, 2500 x 600

Tjocklek FI300 FI500

50 625005003

Extruderad Isoleringsskiva, falsad kant, 2485 x 585

Tjocklek FL300 FL400

50 634005003

Korttidslast kPa Långtidslast kPa

FI300 300 130

FI500 500 225

Korttidslast kPa Långtidslast kPa

FL300 300 130

FL400 400 180
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50 mm 680805005
70 mm 680807005 
100 mm 680810005

69801

69805

69815

69810

Avslutningslist 
Grå avslutningslist till dräneringsskiva.  
 
 

Längd: 2400 mm

Fiberduk 
Duk till dräneringsskiva. 
 

Längd: 30 m 
Bredd: 1000 mm 

Dränstick 
Självhäftande stick för montering av dränerings-
skiva på källarvägg. 

100 st/förpackning 

Dukstift 
För montering av fiberduk mot cellplast. 
 

500 st/förpackning

Dräneringsskiva 
För dränering och isolering av källarytterväggar. 
 

Längd: 1200 mm 
Bredd: 1600 mm 

Cellplast – dränering
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6292000 570 mm 681002015
1150 mm 681002018

609330

Isolermatta 
För täckning av nygjuten betong. Vintermatta/
Isolermatta är tillverkad av polyetencellplast PE 
och har en sluten cellstruktur. Vattenavvisande. 
Ringa eller ingen vidhäftning. Isoleringsvärde: 
0,042 (W/mK). 

Längd: 50 m/rulle 
Bredd: 2000 mm 
Höjd: 9 mm 

Luftspaltskiva 
Skapar en luftspalt mellan undertak/taksvall och 
isolering vid tilläggsisolering av vindsbjälklag. 
Minskar risken för kondens och mögelproblem. 

Värmekonduktivitet: 0,037 W/mK 

EPS-Kulor 
Cellplastkulor som bl.a. används till fyllning i 
sittsäckar. 

Diameter: 2–5 mm

Cellplast – övriga produkter
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Finja ger dig kvalitet, moderna system och 
lättarbetade produkter
Fördelarna med ett murat och putsat byggande är många: det är brandsäkert, snällt mot miljön och har en god 

ventilations- och ljudisoleringsförmåga. Att det dessutom är så gott som underhållsfritt och står emot fukt, mögel 

och frost bra, gör ett  murat och putsat byggande särskilt lämpat för vårt nordiska klimat.  

I vårt sortiment hittar du allt du behöver för beständiga konstruktioner, från grund till finish. 

Tryggt

Miljövänligt

Beständigt
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Se våra filmer på 

På väg mot grönare betong
Hos oss finns ett naturligt engagemang för 

hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö och 

framtid är för oss en självklarhet. Sedan 2015 

är vi självförsörjande på grön el och våra två 

vindkraftverk, placerade på Rödstahöjden 

utanför Sollefteå, producerar tillsammans 

nästan 20 GWh förnybar energi. Detta är dub-

belt så mycket som våra bolag för närvarande 

förbrukar, vilket ger oss möjlighet att fortsätta 

växa samtidigt som vi bidrar till ett hållbart 

samhälle. 

Återförsäljare

Denna broschyr har som syfte att inspirera och 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 www.finja.se. Fi
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