
Combi-Drain®

Combi-Drain är ett dränerat, brandsäkert  
och kapillärbrytande tjockputssystem.

Ett godkänt putskoncept för lätta stommar



Putskonceptet Combi-Drain är utvecklat av Combimix som svar på dagens krav på ett brand- 
säkert, fuktsäkert och ljudisolerat putssystem. Combimix har sedan tidigare stor erfarenhet av 
putsade fasader och erbjuder marknaden ett ännu bredare sortiment av putskoncept och olika 
varianter av mineraliska torrbruksprodukter.

Ett svar på dagens krav – brand, fukt, ljud

Kapillärbrytande och dränerande
Combi-Drain bygger på en tvåstegstätad, dränerad, isolerande vägg med tåliga material och väl 
utförda detaljer/anslutningar. Helt enligt Boverkets krav för putsade fasader.

Klarar lätta stommar 
Combi-Drain är ett komplett system som fungerar som en egen enhet oberoende av under- 
laget. Putsconceptet Combi-Drain kan monteras på de flesta typer av underlag, från nyproduktion  
till ROT.



Putsfästet Combi har en inbyggd distans som skapar en dräneringsspalt mellan den bakom- 
liggande vindskivan och isolerputsskivan. Fukt eller vatten som eventuellt tränger in kan då lätt 
rinna ut tack vare dräneringsmöjligheten som erhålls av spalten.

Putsfäste Combi monteras enkelt innan isolerputsskivan och arbetet utförs av samma yrkes-
grupp som utför själva putsarbetet. 

Dränering

Combi-Drain är ett innovativt tjockputskoncept för framtiden  
som bygger på traditionellt tänkande.

Att förbereda och genomföra ett korrekt putsningsarbete kräver utbildning, erfarenhet och 
ansvarskänsla. För bästa resultat med monteringen av Combi-Drain rekommenderar där-
för Combimix endast erfarna, utbildade putsentreprenörer, t ex ett företag som är medlem i  
Mur & Putsföretagen.

Gör rätt hela vägen



Combi-Drain®

• Kapillärbrytande
• Dränerat 
• Tryckutjämnande
• Energieffektivt
• Ljudisolerande
• Miljövänligt
• Enkelt att montera

- ett dränerat, brandsäkert och kapillärbrytande tjockputssystem

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 
om 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


