
• Horisontal tettning selv ved høy salt og 

fuktighetsinnhold

• patentert, trykkfritt system, ingen 

tap av materiale i sprekker eller hull

• System for murverk reparasjon med 

KÖSTER Sanering Puss

  Tetningssystemer

KÖSTER Sanering Puss er spesielt designet for reparasjon
av murverk med høy salt og fuktighet. De forhindrer
salter trenge inn til overflaten. Hvis fukt med KÖSTER
Crisin® 76 ble stoppet, hjelper de i tørking veggen og i
hevingen på de salter som krystalliserer i
tørkeprosessen.

KÖSTER Sanering Puss tilgjengelig i grå eller hvitt. Du
kan, f.eks, som i historiske bygninger, kan brukes som
en dekorativ puss eller malt over med en diffusjonsåpen
farge. KÖSTER Sanering Puss er egnet for innendørs og
utendørs bruk.

KÖSTER
SANERING PUSS

KÖSTER BAUCHEMIE AG 
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 Tetningssystemer

KONTAKT

Grunne med KÖSTER
Polysil® TG 500

Det mates ut et lag av
materiale, for å sikre 

optimal vedheft

Anvendelse av KÖSTER
Sanering Puss

Etter ca. 60 minutter 
flatet overflaten

 
RESTAURERING 
 AV MURVERK

Faghandel:
VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
N - 3850 Kviteseid
Tel. 35 05 38 09
vedi-vanntetting.no



Fordelene med et blikk:
• Kan også brukes ved meget høy fuktighet,> 80% DFG
• Kan brukes uavhengig av mengden av saltinnholdet i   
 murverk og i alle typer av salinitet     
 (z. B. sulfat, nitrat, klorid)
• Ingen byggemateriale for alkalisk reaksjon nødvendig
•  Ingen tidligere mekanisk tørking kreves ved høy fuktighet  
 i veggene
•  Kan også brukes ved temperaturer under 5 °C i veggen
•  Kan ikke være fortynnet med vann (ikke vannløselig)
•  Resistente mot alle vanlig forekommende i murverk feltet  
 korrosive materialer som syrer, baser og salter
•  Rask respons, umiddelbar effekt
• Ikke rottable
• Angriper ikke armeringsstål
•  Lav tetthet (0,76 g / cm³); det trenger dermed dypt inn
 i selv de minste kapillærer og porer i bygningsmaterialer.
•  Permanent elastisk konstant horisontal tetning
•  Ikke utløser salter av
•  Effektivitet er påvist av mer enn 25 års vellykket anvendelser  
 i praksis

Fordelene med suge vinkel metode:
• Kan brukes selv med perforert murstein, sprakk murverk  

eller murverk med hull, uten å fylle tomrom siden
•  Ingen påfølgende injeksjoner kreves unik installasjon,

  garantert suksess
•  Enkel installasjon, horisontal boring

DEN SUGE VINKEL METODE

KÖSTER Kapillar Stengene

KÖSTER Suge Vinkel

KÖSTER Crisin® 76

5 cm

   KÖSTER
     CRISIN® 76

Horisontal boring i
den horisontale fuge

Sette inn KÖSTER Kapillar Stengene

Sette de KÖSTER Suge Vinkel Presoaking Innsetting av flasken Selv Installasjon av
horisontal tetning

KÖSTER Crisin® 76

KÖSTER Suge Vinkel

KÖSTER Kapillar Stengene


