
◗ Ger optimalt väderskydd
◗ Håller fasaden torr
◗ Skyddar mot beläggningar

Egenskaper och användningsområde:
LIP Puts Finish är Co2-öppen, smuts-
och vattenavvisande, efter tork får man 
en diffusionsöppen och en icke filmbil-
dande yta. LIP Puts Finish skyddar mot 
beläggningar, ger ett optimalt väderskydd 
och håller fasaden torr. LIP Puts Finish 
kan appliceras på de flesta mineraliska un-
derlag, härdad silikat- och dispersionsfärg. 
Avsedd för äldre fasadkonstruktioner med 
cement/kalkinnehåll och puts. Endast för 
utomhusbruk.

Bruksanvisning:
Underlaget ska vara rent, torrt, fast och 
stabilt, utan genomgående sprickor. Ny-
putsade eller tunnputsade/säckskurade 
fasade ska vara 2 – 4 veckor gamla och 
ska ha torkat i normala förhållanden innan 
färgen appliceras. 
För tegel- och kalkstensfasader ska endast 
fasader med frostbeständig sten och utan 
sprickor i fogarna behandlas.
Eventuella skador repareras med för ända-
målet avsedda mineraliska produkter, som 
därefter filtas och tvättas med vatten.
Löst sittande material tas bort mekaniskt. 
Mögel och alger avlägsnas med LIP Fog 
och Kakelrent F1. Andra föroreningar tas 
bort med LIP Grundrens G1 eller motsva-
rande. 
Mineralisk puts, tunnputs/säckskurning 
och pigmenterad puts grundas med LIP 
Primer 54 som förtunnas 1:10.
Matt dispersionsfärg grundas med oförtun-
nad LIP Puts Finish.
Tegelstensfasader, blanka/glatta disper-
sionsfärg, silikatfärg och puts grundas med 
LIP Puts Finish som förtunnas med 10 % 
vatten. 
Kalkstensfasader grundas med LIP Puts 
Finish som förtunnas med 10 % vatten.
Första färdigstyckningen förtunnas med 
maximalt 10 % vatten.

Sista strykningen kan vid behov förtunnas 
med maximalt 5 % vatten.    

Rengöring av ytorna: 
När behov finns efter att byggnationen är 
klar, kan rengöring av ytorna ske en månad 
efter att målningsarbetet är avslutat eller 
som underhåll.
•  Allmän rengöring kan utföras med vatten 
 och tillsatt LIP Grundrens G1. 
• Tvätta ytorna nerifrån, för att undvika att 
 rengöringsmedlet rinner ner på torra ytor 
 och bildar ljusa ränder. 
• Rengöringsmedlet appliceras med en 
 mjuk svamp på en mindre yta i taget. 
•  Torka av ytorna med en ren svamp/trasa. 
• Skölj sedan med vatten och låt ytorna 
 torka. 

Förpackning:
12,5 ltr.

Färger:  
Standard vit NCS S0300-N.  
Kan brytas i NCS S kulörer. 

Generellt:
LIP-produkter kontrolleras internt och 
externt årligen för att möta branschens 
krav. Vi garanterar att produkterna är felfria.
Eftersom användarens arbetsmetoder 
ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas 
ansvariga för dessa. För ytterligare infor-
mation se www.lip.dk eller kontakta LIP 
Sverige AB, tfn.:08 25 00 70.
 
Hänvisning: Säkerhetsdatablad.

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: 64 42 13 30

Teknisk data
Bindemedel Silikonharts

Förtunning Vatten

Glans vid 60° Glans ca 2

Applicering  Pensel, slät roller eller färgspruta (ej kompressor). 
Första lagret kan förtunnas med max. 10 %. Sista 
behandlingen kan förtunnas med max. 5 % vatten

Appliceringstemperatur Under appliceringen och tork ska temperaturen vara 
över 7° C och den relativa fuktigheten under 80 %

Rekommenderad temperatur 15 – 25° C 

Underlagstemperatur Max. 25° C

Rekommenderad luftfuktighet 40 – 60 %

Yttorr Ca 1 timme

Övermålningsbar Ca 12 timmar

Genomtorr Ca 4 veckor vid 23° C och normal luftfuktighet 
60 %. Torktiden kan variera beroende på temperatur, 
luftfuktighet och lagtjocklek.

Materialåtgång Ca 5 – 6 m²/lit. Exakt materialåtgång bestäms av 
ytstrukturen vid appliceringstillfället.

Lagring 24 månader i oöppnadförpackning, begränsad 
hållbarhet i öppnad förpackning. Förvaras torrt, svalt 
och frostfritt, utan direkt solljus.

Puds Finish
Smuts- och vattenavvisande 
fasadfärg för mineraliska 
underlag
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