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Goldband
Handgipsputs för invändig putsning

September 2006
PRODUKTDATA 1.14

Materialsammansättning
Goldband färdigbruk är ett torrgips-
bruk i bruksgrupp IV b DIN 18550 
med lätta tillsatsmaterial. Kvalitets-
kontroll enligt DIN 1168 Bl. 2.

Användningsområde
Goldband färdigbruk är lämpligt för 
ettlags invändigt handputsarbete på 
alla råa putsunderlag samt uppkrat-
sade eller härdade fasta putsunder-
lag i alla typer av lokaler med 
undantag för puts, som lämnas 
obehandlad, i varaktigt fuktiga 
lokaler.
Till hotell, sjukhus, skolor, kaserner, 
instutitioner, administrationsbyggna-
der och bostadshus. (Inkl bostadens 
kök och badrum). Goldband  använ-
des till puts i ett lager från 8 till 50 
mm.
Normal putstjocklek är 10-15 mm.
• Till alla normala putsunderlag
• Till släta, icke sugande underlag 
som t.ex. betong, där vidhäftningen 
förbättrats med Knauf Betokontakt
• Till ”svaga” underlag, där gipsput-
sen armeras med glasfiberväv typ 
GITEX. GITEX-nätet stryks in den 
våta gipsputsen, som skall vara 
minst 15 mm.

Fördelar:
• Lämpligt vid vinterbygge.
• Starkt, smidigt och drygt.
• Påförs i ett lager.
• Effektivt putsningsarbete.
• Litet materialspill.
• Torkar snabbt.
• Enkelt att avjämna.
• Ökar brandmotståndet.
• Utjämnar inneklimatet
• Ytstark och spikbar.
• Lämpligt underlag för kakel, 
tapeter, målning m.m.

Tekniska Data:
Putsens medeltjocklek: 10 mm (minst 8 mm)
Volymvikt: ca 980 kg/m3

Kornstorlek: upp till 1,2 mm
Dryghet: 100 kg torrbruk ger ca 120 l färdigt bruk
Förbrukning: 0,85 kg torrbruk/mm/m2

Uttorkning: ca 7 dagar (beroende av putstjocklek, 
 fuktighet, temperatur och ventilation).
Hållfasthet (Brinell): 6,0 MPa
Böjhållfasthet: 1.6 MPa
Tryckhållfasthet: 3,0 MPa
Ånggenomgångsmotstånd: my = ca 8
Värmekonduktivitet: 0,25 W/moK
Lagring: Vid torr förvaring på träpall kan 
 Guldband lagras upp till 3 månader.



Arbetsanvisningar för Goldband

Förbehandling:
Betong: Damm, lösa delar, större 
ojämnheter, fettfläckar, formolja 
och eventuell cementhud tas 
bort. Släta icke sugande ytor 
förbehandlas med Betokontakt 
(Produktblad 1.19).

Starkt sugande murverk ex. 
lättbetong: Rengöres som 
betong, och därefter grundas ytan 
med Primer (Produktblad 1.18).

Förberedelser:
Synlig armering tas bort eller rost-
skyddsbehandlas.
Hörnjärn monteras på utvändiga 
hörn. Fästes i klickar av gipsputs.
Färdiga byggnadsdelar skyddas 
med plastfolie eller skyddspapp.  

Arbetsgång:
En säck 30 kg Goldband 
färdigbruk hälls i ca 21 l rent 
vatten. Detta omrörs med en 
elmixer till en klumpfri massa. 
Gipsputsen skall vara påförd 
och avjämnad inom 20 min. 
efter blandningen. Efter en lätt 
uppfuktning filtas och glättas 
putsen. Bra ventilation är 
nödvändig för att få en snabb 
uttorkning. Efter 1-1,5 timme 
kan putsen ej längre bearbetas. 
Tiden är beroende av underlagets 
sugförmåga.
Dåligt rengjorda baljor och verk-
tyg kan förkorta bearbetningsti-
den. Om ytan skall vara underlag 
för kakel får den inte filtas eller 
glättas. Putsytan skall endast 
vara grovavjämnad. Kakel får ej 
sättas upp förrän restfukten är 
mindre än 1%. Putstjockleken 
skal lvara minst 10 mm.

Särskilda anvisningar:
Putsning bör utföras i endast ett 
lager, speciellt skall överlapp-
ningar vid skarvar undvikas (fogar 
skall göras raka).
Om putsen i undantagsfall skall 
utföras i flera skikt, skall det 
första skiktet yta göras grov med 
tandspackel. Först när detta skikt 
härdat kan nästa skikt utföras 
(efter minst en dag).
El-rör skall överputsas med minst 
5 mm. Frusna underlag får ej 
putsas.
Om det skall asfalteras på putsen, 
så skall ventilationen vara bra för 
att undvika värmespänningar i 
putsen.


