BYGGA

Laga betong och
vissa putsskador
Viktigt att tänka på
Lagningar kan vara av många olika slag och skadorna kan
ha orsakats av olika saker. Börja med att åtgärda orsaken
till skadan, om det går.
Har kringliggande puts låg hållfasthet bör du använda
hydrauliskt kalkbruk.
Många lagningsarbeten är relativt komplicerade för att
permanent åtgärda skadan. Är du tveksam, skaffa mer
kunskap och använd specialprodukter vid behov!

Detta kan du behöva
• Hink
• Murbalja
• Murslev
• Fogslev
• Putsslev
• Rivbräda
• Stålslev
• Bredspackel
• Plafondpensel

• Virke
• Hammare
• Spik
• Vattenpass
• Tumstock
• Verktyg för att rengöra
underlaget och hugga bort
skadat material.

Om »Laga« lagningsbruk
• 20 kg Laga ger c.a 11 liter färdigt bruk.
• Det går åt 1 liter bruk per m² och mm tjocklek.
• Gör inga lagningar om temperaturen understiger +5°.
• Följ anvisningarna på säcken!

Laga skador i betong
Lagningsbruket används på
betong för att laga slitsar och
förskjutningar i skarvar mellan
olika formdelar. Det är även
utmärkt till mindre håligheter
och gjutblåsor. Lägg på med
stålspackel eller slev. Du kan
även använda bruket för tunn
putsning av mindre ytor på
betong- och lättbetongväggar
inomhus. Vid tunnputsning
dras bruket på med stålslev.

Laga sprickor i betong
Vid lagning av sprickor i
betong och puts hugger du
bort 2 – 4 cm på vardera
sidan om sprickan. Spola
av med vatten och borsta
lagningsstället. Tryck in
bruket i sprickan. Vid större
sprickor fyller du i i omgångar
där föregående omgång
fått styvna någon timme.
Sista skiktet behandlas så
att ytstrukturen blir samma
som bredvid lagningen. Vid
större ytor på dåligt underlag,
sprickor som kan röra sig eller
för att öka hållfastheten är det
lämpligt att armera lagningen
med stålnät. Större putsytor
lagas med putsbruk.

Omfoga mur
Vid omfogning använder du
murbruk eller putsbruk. (De
skiljer endast i färg, murbruket
är mörkare.)
Kratsa ur det gamla fogbruket
till ett djup av minst 20 mm.
Borsta bort lösa partiklar.
Förvattna underlaget. Du
lägger bruket på plats från
en fogplåt med fogslev eller
fogsticka av trä. Om du täcker
över eller vattnar sparsamt
under de 3 första dygnen
förhindras uttorkning.

Laga betonggolv
När du ska laga större hål
använder du betong och
till mindre hål använder du
lagningsbruk. Hugg upp hålet
till ett djup av minst 25 mm
eller ner till underbetongen.
Borsta in botten och
kanter med ett tunt lager
golvslamningsbruk (= 20 kg
Gjuta betong blandas med
10 l vatten). Fyll därefter
hålet med »vanlig blandning«
betong. Applicera betongen
innan golvslamningsbruket
torkat. Dra av betongen lite
högre än det gamla golvet.
Efter 1 – 2 timmar river och
stålglättar du ytan. Vattna
sedan eller täck med plastfolie
under minst en vecka. Till
mindre hål använder du
lagningsbruk.

Laga sprickor i trappor
Sprickor i trappor av betong
är ofta orsakade av sättningar
och rörelser. Därför är det
svårt att få en lagning att hålla.
Du kan förhindra ytterligare
utbredning av skadan genom
att hugga upp sprickan och
laga som golvet ovan.

