


SER KJELLER'N DIN SLIK UT?
DETTE TRENGER DU:

Et godt resultat er avhengig av et godt forarbeid. Før overflatebehandling utføres må skader utbedres og eventuelle forurensninger 
fjernes. Under beskrives hvilket forarbeide som bør utføres på de forskjellige underlagene og hvordan en utbedrer de vanligste 
skadetypene. På produktenes pakninger finnes bruksanvisning der det også fremgår hva som kreves av grunnarbeid. 

FORARBEID
• All overflatebehandling; maling, salt og kalkutslag og løs puss/betong fjernes på gulv og vegg.
• Er det mistanke om sopp og muggskader må man ta kontakt med et firma som fjerner sopp eller mugg.
• Underlaget må være av en god kvalitet før tettingen begynner.
• Ubehandlet Leca rengjøres.
• Hvis det mangler utluftings mulighet i kjelleren, så må det settes inn ventiler.

SLIK GJØR DU:
VEGG LØSNING 1:
Sår/reparasjoner gjøres med Hey’di Stormuring
Er det sprekker kan Hey’di Armeringsduk for puss bakes inn i reparasjonene.

Veggene slemmes 2-4 strøk (2-4 kg/m2) med Hey’di K11 Xtra.
Fukt godt med vann før påføring og mellom strøkene.
Bruk Hey’di Kost for påførig av produktet.
Legg produktet litt ut på gulvet slik at overgangen gulv/vegg dekkes.
Små sprekker inntil 5 mm kan fylles med Hey’di K11 Xtra.

Ønskes en lysere overflate kan man bruke Hey’di dekorpuss eller Hey’di Fin Gammel Murmaling
til slutt. Veggene kan ikke males med tett maling eller andre tette overflatebehandlinger.
Ønsker man å lekte ut og sette plater/panel må det være lufting mellom mur og «ny vegg».
Det må også settes inn ventiler slik at luften i mellomrommet kan sirkulere.

 SLIK VELGER DU RIKTIG PRODUKT FRA HEY'DI
PRODUKT EGENSKAPER FORBRUK
HEY'DI K11 XTRA En vanntett overflatebehandling til alle typer mur- og betongkonstruksjoner. 

Brukes innvendig, og er beregnet på vegg.
1 kilo pr. m2 pr. strøk. 
Min. 2 strøk.

HEY'DI FIBER HVIT Hvit vanntett fiberpuss som ikke trenger ytterligere overflatebehandling,  og gir 
en hvit, varig og vanntett overflate.

ca. 1,5 kilo pr. m2 
pr. mm lagtykkelse.

HEY'DI HEFT Vanntett heftbro/grunning som påføres sementbaserte overflater før det sparkles 
eller støpes. Beskytter mot oppadstigende fukt på gulvkonstruksjoner.

Vanntetting: 
4-6 kg pr. m2

HEY'DI 
STORMURING

Vanntett universalmørtel til å legge ut i tynne og tykke lag. ca. 1,7 kilo pr. m2 pr. 
mm lagtykkelse.

HEY'DI 
FASADEPRIMER

Primer for mur, puss og betongunderlag før overflatebehandling. ca. 2 kilo pr. m2.

HUSK OGSÅ: Blandevisp, gresskost, målespann og blandebøtte.



VEGG LØSNING 2:
Veggene pusses med Hey’di Fiber Hvit.

Det skal legges minimum 8 mm (12 kg pr. m2) tykkelse og brukes armeringsduk for puss i 
pusslaget.Fukt underlaget med vann før pussing og mellom pusslagene.

Veggene kan evt. støvbindes med 1 strøk Hey’di Top Tynnet 1:1 med vann
Veggene kan ikke behandles med tett maling eller andre tette overflatebehandlinger.

GULV:
Påfør 3-4 strøk(minimum 4 kg/m2) med Hey’di Heft.
Fukt underlaget med vann før påføring og mellom strøkene.

Dette produktet kan ligge som ferdig gulv, man vil få en slettere overflate om man 
sparkler siste strøk med en glattsparkel. Fliser kan legges rett på Hey’di Heft.

Gulvet kan ikke belegges med maling eller andre tette overflatebehandlinger.

Evt. varmekabel kan legges rett på Hey’di Heft.
Sparkling av gulvet bør gjøres med Hey’di Flytstøp.
Fukt gulvet lett med vann før det avrettes på Hey’di Heft.

Løsningene er diffusjonsåpne(pustende), vegger og gulv kan ikke dekkes med tette 
materialer, eller materialer som ikke tåler fukt som f.eks parkett, panel osv.

Med forbehold om at det finnes kjellere der fukt problemet er så stort at det kreves en fullstendig utbedring 
også utvendig. Derfor er det viktig at hvert prosjekt blir vurdert hver for seg.




