
Kalkspritputs CL90

Utförande

Bruket måste skyddas från temperatu-
rer under +5 grader under hela härd-
ningstiden. Tänk på att tjocka putsskikt  
karbonatiserar långsamt. Undvik därför 
arbeten sent på året om en frostfri härd-
ning inte kan säkerställas.

Skydda säckarna från fukt och lagra 
dem på pall, skiljt från underlaget.
Hållbarhet från produktionsdatum:
25 kg plastsäck = 18 månader.
1200 kg storsäck = 12 månader.

Den underliggande grovputsen skall 
ha härdat i minst 5 dygn och ha 
en grov ytstruktur (t ex spikriven).  
Skyddstäckning av angränsande bygg-
nadsdelar skall alltid utföras.

Blandas väl i planblandare i minst 
20 minuter. Vattenmängd tillsätts ef-
ter behov, dock är det viktigt att man 
har samma vattenmängd för samtliga 
blandningar.
Vid blandning i snabblandare eller med 
visp kan bruket blandas kortare tid. 
Bättre blandning ger ett smidigare bruk.

Grovputsen skall förvattnas så att sug-
ningen blir jämn.

Putsen slås kraftfullt på underlaget, 
dock inte så hårt att ärtsingeln faller 
av. Bruket skall spridas väl och påsla-
gen görs tätt i samma påslagsriktning.  
Putsningen skall utföras snabbt och 
putsas i en följd, för att undvika skarvar, 
och måste därför vara väl förberedd 
och organiserad. 
Efter avslutad putsning kontrolleras att 
jämn täckning uppnåtts.

Bruket skall tillåtas torka långsamt efter 
utförandet och skyddas mot snabb 
uttorkning genom intäckning och vä-
derskydd. Efterfukta i minst en vecka 
beroende på luftfuktighet.

Se till att skydda putsen från kraftigt 
regn genom god vattenavledning från 
taket samt med väderskydd för att 
undvika eventuella utfällningar som 
kan missfärga fasaderna.

Produktbeskrivning
Färdigblandad Kalkspritputs CL90 innehåller 
lufthärdande kalk, torkad kvartssand och ärtsin-
gel. Finns i två varianter - 0-5 mm och 0-8 mm.

Användningsområde
Används vid renovering eller nyproduktion av 
kalkputsade byggnader där man önskar sprit-
putsad struktur.

Applicering
Appliceras på väl förvattnad och grovt avdra-
gen grovputs.

Säkerhetsföreskrifter
Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. 
Den finns tillsammans med Byggvarudeklara-
tion på vår hemsida - malarkalk.se/media
Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) 
som är irriterande för hud och ögon. Använd 
därför alltid skyddsglasögon och skyddshand-
skar vid arbete med produkten.  
Vid tillredningen bör lämpligt andningsskydd 
användas eller mycket god ventilation ombe-
sörjas så att inandning av dammet undviks. Se 
säkerhetsdatablad för ytterligare information.



Standardblandningar Kalkspritputs CL90

Kalkspritputs CL90 - 0-5 mm ärtsingel

Kalkspritputs CL90 - 0-8 mm ärtsingel

Målarkalk AB  .  Hyllingegården  .  Brogårdavägen 11  .  265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18  . info@malarkalk.se  .  www.malarkalk.se

Vägledande materialåtgång
Putsning Ca 15 kg/m2, mängd kan variera be-

roende på utförande och underlagets 
beskaffenhet.

ÖVRIG INFORMATION

• Se till att skyddstäcka allt som inte skall putsas samt 
ha erforderliga vädertäckningar och utrustning för för- 
& eftervattning på plats. Avled regnvatten från taket.

• Kalkspritputsen påförs normalt 5 dagar efter ut-
stockningen lagts på, den skall vara så stabil att den 
kan bära spritputsen.

• Putsen skall spridas väl och slevkasten göras tätt in-
till varandra och i samma påslagsriktning.

• Putsningen skall utföras snabbt och i en följd, se 
därför till att vara så bemannade att bruk blandas i 
tillräcklig mängd och att ingen väntetid uppstår.

• Efter slutfört arbete kontrolleras att alla ytor är väl 
täckta och att det inte finns några blankfläckar.
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