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Användningsområde
För putsning på redan grundade eller grovputsade 
ytor. Produkten kan användas både inom- och utom-
hus vid renovering eller nyproduktion. Putsbruk C/CS 
II (C) Hand används generellt som sista putsskikt vid re-
paration eller nyputs på fasad innan färgning. Anpassat 
för handapplicering.

Förbehandling av underlag
Vissa underlag ska tunngrundas med grundningsbruk 
före tjockputspåslag. Detta sker normalt dagen före. 
Sugande underlag förvattnas även dagen innan. Håll 
alltid jämn temperatur över 5 °C och skydda arbetsytan 
för temperatur över 30 °C under härdningstiden. Vid 
användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. För-
vara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C 
före användning. 

Blandningsanvisning
Probau Putsbruk C/CS II Hand blandas maskinellt ca 7 
–10 minuter i tvångsblandare eller 3–4 minuter i snabb-
gående blandare med ca 3,6 liter vatten (ca 18 %) per 20 
kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid använd-
ning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 
minuter. Användning av genomströmningsblandare 
rekommenderas inte, då detta kräver specialkvalité.

Utförande
Putsbruket slås på för hand med en max tjocklek på 5 

mm per påslag. Underlag som ska appliceras
ska alltid vara fuktigt. Varje påslag ska ha torkat
och förfuktats innan nästa påslag utförs. Arbeta inte 
med för blött bruk. Bruk som börjar hårdna ska kas-
seras.

Efterbehandling
Skydda alltid arbetsytan under minst tre dygn mot 
temperatur under 5 °C, sol, regn och stark blåst. Efter-
vattna alltid vid torr och varm väderlek, samt vid stark 
blåst under minst tre dygn. Använd vattenslang med 
finspridarmunstycke.

Lagringstid och förpackning
Torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från pro-
duktionsdatum. Probau Putsbruk CS II Hand levereras 
i 20 kg papperssäck med 48 st/ EUR-pall, storsäck och 
bulk.

Restprodukter och skyddsanvisning 
Tomma och rengjorda säckar lämnas till förbränning. 
Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt inom gäl-
lande lagringstid, för senare användning, eller blandas 
med vatten och får härda. Kan då deponeras som byg-
gavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten 
får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i pro-
dukten är kromatreducerad.

För mer information kontakta vår 
säljorganisation.
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Tekniska data
Tryckhållfasthet, klass CS II

Motstånd mot brand, klass A1

Beständighet mot frost God

Bindemedel Kalk/Cement

Kornstorlek 0–1 mm

Vattenbehov ca 18 %

Lufthalt ca 18 %

Användningstid 20 °C ca 2 tim

Börjar hårdna ca 4 tim

Tjocklek per påslag 5–10 mm


