Putskoncept

Ett innovativt svenskt företag
med flera hundra års erfarenhet.
Combimix är ett ungt svenskt företag som
tillverkar mineralbaserade byggprodukter. I
sortimentet ingår produkter för bland annat
golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk
för kulturbyggnader.
Ända sedan starten 2001 har vi rekryterat
personer med gedigen kunskap. Kombinationen av erfarenhet och nybyggaranda genomsyrar företaget i allt från produktutveckling och
miljöarbete till service.
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Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte
för att det låter bra, utan för att det ger oss full
kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för
att våra produkter håller de kvalitetskrav du
ställer. Våra kvalitets- och miljöcertifieringar,
ISO 9001 och ISO 14001, garanterar dig som
kund en hög kvalitet samt att våra produkter
är framtagna på ett miljömässigt hållbart sätt.
Givetvis är vi stolta över dessa. Men precis
som dessa certifieringar kräver, är jobbet en
ständigt pågående process. Målet; den bästa
kvaliteten med minsta möjliga miljöpåverkan.
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olika putskoncept.
Både tunnputssystem och
tjockputssystem för olika
underlag och ändamål.

Kvalitet är ett slitet ord.
Men det håller alltid i längden.
Combimix sortiment av Putskoncept
utvecklas och tillverkas i Sverige. Det
garanterar högsta kvalitet. Som kund får
du också alltid högsta kvalitet vad gäller
leveranssäkerhet och service.
Combimix satsar mycket på utveckling av
nya produkter. Ett exemplet är vårt putskoncept Combi-Drain. Det tvåstegstätande
fasadsystemet har flera unika fördelar
som bland annat säkerställer egenskaper
som till exempel fukttålighet och täthet
mot inträngande vatten i bakomliggande
väggkonstruktion
Vårt sortiment av Putskoncept innehåller
både tunnputssystem och tjockputssystem
för olika underlag och ändamål. Här kan
du läsa mer om de olika systemen och hur
de är uppbyggda. För mer information,
kontakta någon av våra säljare på telefon
0171-46 65 90.
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Combi-Drain

Tjockputskoncept med isolerputsskiva och
inbyggd dräneringsspalt.
Det tvåstegstätade putskonceptet Combi-Drain säkerställer egenskaper som
fukttålighet och täthet mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion
eller stomme. Putsfästet Combi har en inbyggd distans som skapar en dräneringsspalt mellan den bakomliggande vindskivan och isolerputsskivan. Fukt eller vatten
som eventuellt tränger in kan då lätt rinna ut tack vare dräneringsmöjligheten som
erhålls av spalten. Systemet är dessutom brandtestat och godkänt.

Ingående komponenter

• Isolerputsskiva

• Putsfäste
• Putsnät
• Grundputs

• Tätningstejp
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• Ytputs
• Ytfärg

Tvåstegstätat

Dränerat

Mineraliskt

Tjockputs

Användning
•
•
•
•
•

Beﬁntliga och nya byggnader
Åtgärd av skadade fasader
Energiuppgradering av byggnader
Användning enligt nationella byggföreskrifter
Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel, lättbetong),
puts och lättväggar

Egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvåstegstätat
Dränerande
Ingen begränsning på antal våningsplan
Hög spricksäkerhet
Tål mekanisk belastning
God värmeisoleringsförmåga
God väderbeständighet
Diﬀusionsöppet

Yta
• Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer
av fasadfärger.
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Combi-Tradition

Tjockputskoncept på mineralull med extra skydd
för vatteninträngning.

Combi-Tradition är ett tjockputssystem för fasader med mineralisk isolerputsskiva. Systemet är modifierat med tätningar för att ge extra skydd för vatteninträngning runt öppningar i fasaden. Systemets starka putsskikt innebär en stor fördel på
mekaniskt hårt utsatta fasadytor.

Ingående komponenter

• Isolerputsskiva

• Putsfäste

• Putsnät
• Grundputs

• Ytputs
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• Ytfärg

Isolerat

Mineraliskt

Tjockputs

Användning
• Nyproduktion och renovering
• Energiuppgradering/ tilläggsisolering
• Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten,
tegel, lättbetong) och puts.

Egenskaper
•
•
•
•
•

Mineraliskt
Isolerande
Tål mekanisk belastning
Ej brännbart
Diﬀussionsöppet

Yta
• Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika
typer av fasadfärger.
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Combi-Tradition E
Tjockputskoncept på mineralull och Kooltherm för
slimmade konstruktioner.

Combimix Combi-Tradition E är ett tjockputssystem för fasader med mineralisk
isolerputsskiva och Koolthermskiva. Systemet är modifierat med tätningar för att ge
extra skydd för vatteninträngning runt öppningar i fasaden. Systemets starka putsskikt innebär en stor fördel på mekaniskt hårt utsatta fasadytor.

Ingående komponenter

• Isolerputsskiva
• Kooltherm
• Putsfäste

• Putsnät
• Grundputs

• Ytputs
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• Ytfärg

Slimmad

Isolerat

Mineraliskt

Tjockputs

Användning
• Nyproduktion och renovering
• Energiuppgradering/ tilläggsisolering
• Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten,
tegel, lättbetong) och puts.

Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Slimmad
Mineraliskt
Isolerande
Tål mekanisk belastning
Ej brännbart
Diﬀussionsöppet

Yta
• Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika
typer av fasadfärger.
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Combi-Rot Tradition
Tjockputskoncept för beﬁntliga putsade fasader
och väggelement.

Combi-Rot Tradition fungerar som en revertering och kan monteras på de flesta
olika typer av underlag. Systemets massiva putsskikt passar på hårt utsatta fasadytor.

Ingående komponenter

• Reverteringsfäste
• Putsnät

• Grundputs
• Ytputs
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• Ytfärg

Mineraliskt

Tjockputs

Användning
• Renovering av beﬁntliga putsade fasader
• Nyproduktion vid användning av lättklinker- och lättbetongblock

Egenskaper
•
•
•
•
•

Mineraliskt
Spricköverbryggande
Tål mekanisk belastning
Ej brännbart
Diﬀussionsöppet

Yta
• Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer
av fasadfärger.
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Combi-Therm

Tunnputskoncept med isolerputsskiva för tunga
väggkonstruktioner.
Combi-Therm är ett tunnputsat isolersystem med polymermodifierat cementbaserat bruk med polypropylenfiber och armering av glasfibernät. Systemet lämpar sig
att monteras på alla typer av tunga stommar och är lämpligt på såväl nyproduktion
som renovering. Trots att det är ett system med mineraliskt putsbruk har det specifika egenskaper och en speciell sammansättning för att åstadkomma ett elastiskt och
motståndskraftigt putsskikt. Combi-Therm är testat och godkänt enligt SP Fire 105
tillsammans med cellplast.

Ingående komponenter

• Isolerputsskiva

• Putsfäste

• Puts
• Glasﬁbernät
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• Ytfärg

Vattenavvisande

Glasﬁberarmerat

Tunnputs

Användning
• Nyproduktion
• Energiuppgradering/ tilläggsisolering
• Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel,
lättbetong) och puts.

Egenskaper
•
•
•
•

Hydrofobt (vattenavvisande)
Glasﬁberarmerat
Tål mekanisk belastning
Ej brännbart

Yta
• Våta organiska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer
av fasadfärger.
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Moderna fasadsystem,
traditionella putsbruk,
ytputser och fasadfärger.
Att hitta fuktsäkra putssystem har varit
en stor utmaning för branschen under många
år. Hos Combimix finns en samlad erfarenhet kring gamla och nya tekniker. Den har vi
utnyttjat för att hitta nya lösningar. Genom
utbytet av våra olika erfarenheter har vi
utvecklat flera säkra putskonceptlösningar för

nyproduktion och renovering.
I sortimentet finns allt från traditionella
tjockputser och tunnputser till tvåstegstätade
system. I det övriga fasadsortimentet hittar
du vanliga putsbruk, kalkbruk, ädelputser och
fasadfärger.
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Du gör oss bättre.
En viktig framgångsfaktor för Combimix är vår förmåga att lyssna på våra kunder.
Era synpunkter och önskemål är en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Har du frågor
eller synpunkter på våra putskoncept är du välkommen att höra av dig till oss på
0171 - 46 65 90 eller info@combimix.se. Vi kan givetvis även hjälpa med rådgivning kring
specifika byggtekniska frågor.

www.combimix.se

