
Armering ved vinduer og døre

Skalflex Netpuds

Tilpas netstykkerne først

Det er en god idé at tilpasse armeringen, inden pud-
sarbejdet påbegyndes, så er det lige til at gå til. Dette 
gælder både hjørneprofiler, skråarmering og de hele 
netbaner.

Net, skråarmering og profiler dækkes af puds, og vil 
ikke være synlige på den færdige overflade.

Armering af hjørner
Alle kanter ved hjørner, vinduer og døre skal forstærk-
es med en hjørneprofil. Profilen beskytter og sammen-
binder hjørnet og giver samtidig lige kant at pudse 
mod. 

Hjørneprofilen monteres i den våde grundpuds eller 
Skalflex Multiklæb. Nettet arbejdes ned i den våde 
puds til det er helt dækket.

Hvis det er nødvendigt at støde hjørneprofiler sam-
men, klippes der af den hårde midterdel, så nettet kan 
overlappe med min. 5 cm, når profilstykkerne er stødt 
helt sammen. 

Skalflex fører et udvalg af forskellige hjørneprofiler.

Armering af vinduesfalse
Hvis nettet på hjørneprofilen ikke kan dække hele 
vinduesfalsen, monteres alm. net med overlap i det 
manglende stykke.

De indvendige hjørner forstærkes med ekstra net, 
hvor hjørneprofilerne støder sammen. Bredden på 
nettet skal svare til hele falsens dybde.

Hjørneprofiler og ekstra net arbejdes ned den våde 
grundpuds eller Skalflex Multiklæb.

Ekstra netarmering monteres ved dybe vinduesfalse, når 
hjørneprofilens net ikke kan nå helt i bund samt ved alle 
de indvendige falsehjørner.

Overlap

Der skal være et overlap på min. 5 cm ved alle net-
samlinger. Dette skal gøres for at modvirke revnedan-
nelser i pudslaget.

Der skal laves overlap ved banesamlinger, profilsam-
linger, indvendige hjørner i vindues- og dørfalse.

Skråarmering
Det er meget vigtigt, at der monteres ekstra skråarm-
ering ved vinduer, døre og andre muråbninger. Dette 
skal gøres for at modvirke revnedannelser i pudslaget. 

Skråarmeringen monteres efter at hjørneprofilen er 
monteret.

De diagonale netstykker skal måle min. 
20 x 50 cm og skal monteres i en vinkel på ca. 45° i 
forhold til vindue/dør.

Skråarmeringen monteres i den våde grundpuds eller 
Skalflex Multiklæb, og nettet arbejdes ned i pudslaget.

Skråarmeringen placeres ud for vindues- og dørhjør-
ner for at modvirke de revner, der typisk vil opstå her.


