BYGGNADSVÅRD
Produkter och kunskap
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Tradition och erfarenhet

Putsat och kalkmålat med Kulekalk

Företaget

Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat
1948 och med lång erfarenhet som leverantör
av såväl egna som importerade traditionella
kalkbaserade byggprodukter till den skandinaviska
byggmarknaden.
Vi finns i Skåne med kalkslageri, lager och kontor
i den gamla Hyllingegården strax utanför Helsing
borg. Genom åren har vi utvecklat verksamheten
från att endast tillverka slagen kalk till att även

släcka och lagra våtsläckt Kulekalk, tillverka flera
olika typer av kalkfärg och kalkbaserade mur- och
putsbruk, utföra materialanalyser och även hålla
föreläsningar och kurser.
Dessutom är vi i dag en av Sveriges största
importörer av hydraulisk kalk av olika slag, som
vi både levererar som bindemedel och använder i
vår egen produktion av färdigblandade hydrauliska
kalkbruk.

Kalk och miljön

Att putsa och mura med kalkbruk innebär
generellt en väsentligt lägre CO2-påverkan på vår
atmosfär än om man använder cementbaserade
produkter. Detta beror framförallt på kalkens
goda förmåga att absorbera koldioxid från atmo
sfären genom karbonatisering. Detta innebär
att en mycket stor andel av den koldioxid som
avges under produktionen återupptas under
härdningstiden. Alla våra kalkprodukter är helt
fria från lösningsmedel och andra skadliga kemi
kalier. Vi jobbar kontinuerligt med att minska
vår miljöpåverkan genom de val vi gör vid inköp
av fordon, el, förbrukningsmaterial och mycket
annat. Mer om detta arbete kan ni läsa om i vår
miljöpolicy.

Kalkmjölk pigmenterad med järnvitriol

Erfarenhet, kunskap och utbildning

Vi arbetar så gott som uteslutande med
kalkbaserade produkter och ställs dagligen inför
många av de frågor som man i såväl utförande
som föreskrivande led ofta kommer i kontakt med
vid arbete med kalkprodukter. Vi har sedan 1996
genomfört ett flertal kurser och föreläsningar i olika
format för att sprida den kunskap vi samlat på oss.
Vi har hållit kurser i egen regi i våra lokaler på
Hyllingegården, arrangerat studieresor och föreläst
på såväl yrkesskolor som hos enskilda företag och
för olika organisationer och intresseföreningar.

Analyser

Vi samarbetar med ledande laboratorier i Norden
för att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar
kring bedömningar och analyser av befintliga
material och därefter rådgivning kring lämpliga
behandlingar.

Hydraulit KC-färg
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Unika lösningar

Vi vågar påstå att vi idag har marknadens bredaste
sortiment inom kalkbaserade färger och bruk för
vård av byggnader. Vi är specialister inom vår
nisch och anpassar löpande sortimentet efter våra
kunders önskemål. När objekten kräver special
anpassade recept så kan vi vara behjälpliga.
Genom åren har detta resulterat i ett flertal
spännande uppdrag där vi som leverantör har
kunnat erbjuda lösningar anpassade specifikt
för de olika objekten. Bland dessa uppdrag
kan fasadputsen på Eslövs Medborgarhus och
kalkbetongen till golvläggning i Asarums kyrka
nämnas.

Sandkalk och Kalkmjölk

Kvidinge Kyrka lyser vit efter omkalkningen

Objektsanpassad puts och kalklasyr

Material för byggnadsvård

Skansen Lejonet, Göteborg.

St Astier NHL - Naturligt hydraulisk kalk

I södra Frankrike ligger St Astier, en av världens
ledande producenter av NHL-klassad kalk.
Råmaterialets sammansättning är unik och består
av ett helt likvärdigt skikt av kalksten på 30 hektar
och upp till 100m djup.
Man har brutit och förädlat kalk på platsen i mer
än 150 år och produkterna har använts med stor
framgång över hela världen och under mycket
varierande klimatiska förutsättningar.
St Astiers tre olika NHL-kalker är alla framställda av
den rena kalkstenen och helt utan andra tillsatser i
form av cement, gips, flygaska, puzzolana material
eller andra hydrauliska tillsatsmedel.
Det är istället lösliga silikaterna i kalkstenen som
ger produkten dess hydrauliska egenskaper.
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Vid tillverkning av färdigt bruk blandas den med
torkad, siktad och välgraderad sand.
Med dessa bruk uppnås extremt god vidhäftning,
elasticitet, och fuktgenomsläpplighet.
Detta gör bruken mycket lämpliga till såväl
nyproduktion som underhåll och restaurering
av traditionella och historiska byggnader. Vi
kan som enda leverantör i Sverige erbjuda alla
tre NHL-kalkerna från St Astier (NHL2, NHL3,5
och NHL5) på lager tillsammans med åtta olika
standardblandningar av färdigblandat NHL-bruk.
Bland objekt vi hittills levererat produkter baserade
på St Astier NHL till kan Brahehus Slottsruin,
Stockholms Slott, Asarums kyrka och Skansen
Lejonet i Göteborg nämnas.

Kulekalkbruk K1:3 och Våtblandat
Kalkbruk K1:4

Vi producerar två typer av färdigblandade
lufthärdande kalkbruk.
Bägge varianterna är våtblandade och finns att
köpa i 25 kg plastsäck, 150 lit kvartspallkrage
och 500 lit helpallkrage. Kulekalkbruk K1:3 är
tillverkad av våtsläckt och vällagrad Kulekalk och
välgraderad natursand.
Våtblandat Kalkbruk K 1:4 har en något lägre
bindemedelshalt än ”storebror” och tillverkas på
torrsläckt lufthärdande kalk och välgraderad sand.
Detta innebär en väsentligt lägre prisbild än för
Kulekalkbruk och gör Våtblandat kalkbruk K1:4 till
ett mycket prisvärt alternativ. Bägge brukstyperna
tillreds i standardutförande i graderingarna 0-1, 0-2
och 0-4 mm. Även färdigblandad spritputs natur
samt andra fraktioner produceras på beställning.
Bruken används till alla förekommande moment
där ett lufthärdande kalkbruk önskas.

Brahehus Slottsruin
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Hydrauliskt Jurakalkbruk

Hydrauliskt Jurakalkbruk baseras på Jurakalk (HL),
lufthärdande kalk samt välgraderad sand och
levereras i flera olika sammansättningar.

Finputs för inomhusbruk

Finputs är en helt kalkbaserad, genomfärgad ytputs
som ger ett lite flammigt, naturligt och vackert
utseende på de flesta av de vanligare underlagen
på invändiga väggar.

Lithomex Stenlagningsbruk

Lithomex Stenlagningsbruk är lämpligt för de flesta
typer av förekommande mur- och fasadstenar.
Produkten fungerar utmärkt på till exempel
natursten, tegelsten, kalksten och sandsten.
Lithomex levereras neutralt vit eller pigmenterat
efter beställarens önskemål. Den vane
hantverkaren kan även pigmentera materialet på
arbetsplatsen med kalk- och ljusäkta torrpigment
för att exakt kunna anpassa nyansen efter
underlaget.

Kärnan i Helsingborg efter omfogning med kalkbruk

Kulekalk

Kulekalk är en våtsläckt och vällagrad kalkpasta,
helt fri från tillsatser. Kulekalk används efter
blandning med vatten till kalkmålning på främst
puts av lufthärdande kalkbruk. Kulekalk kan
även användas för att tillreda kalkvatten och
lufthärdande kalkbruk.

Traditionell kalkfärg tillredd på Kulekalk

Sätt färg på tillvaron

Hviderups Gods i Skåne

Traditionell Kalkfärg

Traditionell färdigblandad kalkfärg (Kalkmjölk)
blandas av Kulekalk och kalkvatten och kan
pigmenteras enligt önskemål.

Sandkalk

Sandkalk är en kalkbaserad produkt innehållande
endast våtsläckt och vällagrad Kulekalk, finkornig
kvartssand, kalkvatten och mineraliska pigment
i de pigmenterade blandningarna. Ett utmärkt
alternativ vid ytbehandling på fasader som man
önskar avfärga på ett traditionellt sätt.
Med Sandkalk som grundbehandling och
Traditionell kalkfärg blandad på Kulekalk
och kalkvatten som ytbehandling får man en
målningsbehandling helt och hållet baserad på
rena mineraliska material.

Sandkalk ger ett levande utseende

Kalkfärg V och Kalkfärg Special

Två våtblandade och fabriksfärdiga kalkfärger,
normalt täckande på två strykningar. De baseras
på släckt kalk, vatten och dolomitmjöl och är
avsedda för kalkmålning inne och ute på puts av
luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och vissa typer
av svaga KC-putser.

Hydraulisk kalkfärg

Hydraulisk kalkfärg är baserad på släckt luftkalk,
naturlig hydraulisk kalk och dolomitmjöl.
Den är främst avsedd för målning på hydraulisk
kalkputs.

Kalkfärg V

Hydraulit® KC-färg

Hydraulit KC-färg är baserad på släckt kalk och
vitcement med dolomit som fyllnadsmedel och
är avsedd för målning inne och ute på KC-puts
i styrkeklass C och D samt på vissa typer av
hydraulisk kalkputs i utsatta lägen.

Hydraulit® Extra

En starkare variant av Hydraulit med en högre
andel vitcement vilket möjliggör målning på KCputs i prisklass B.

Cementfärg

Cementbaserad putsfärg i pulverform för målning
av hårda cementbaserade putser och de flesta typer
av rena och väl sugande betongytor.
Lämplig främst för cementputsade socklar, listverk
och andra hårda och utsatta underlag.

Våra kulörer

Ovanstående produkter kan levereras pig
menterade utifrån vår färgkarta eller efter
kundens önskemål. Färgkartan innehåller 102
standardkulörer och finns att beställa hos din
återförsäljare.

Hammarkalk®

Hammarkalk, Slagen Hälsingborgskalk, är en
kalkpasta tillredd på släckt teknisk kalk och vatten,
helt fri från tillsatser.

Gotlandskalk

Gotlandskalken bränns och våtsläcks av
Byggnadshyttan på Gotland och levereras som
kalkpasta i 25 kg hink.

Redskap

Ett brett sortiment av redskap för kalkmålning,
putsning, murning och fogning.

Tillbehör

Vi har bland annat traditionella vassmattor för
revereting av trästomme, svetsat putsnät, tagel för
traditionell armering av bruk och mer än 25 sorters
kalk- och ljusäkta pigment.

Bental Algtvätt™

Bental Algtvätt rengör effektivt de flesta vattentåliga
material från alger och annan påväxt och är
samtidigt relativt skonsam mot miljö och underlag.
Produkten innehåller inga impregnerande ämnen
och är speciellt framtagen för rengöring av ytor
som ska målas med kalkbaserade mineraliska
färger efter avslutad rengöring.

Kontor, tillverkning och lager
finns i Hyllinge

Målarkalk AB • Hyllingegården, Brogårdavägen 11, 265 75 Hyllinge
Tel 042-22 50 18 • Fax 042-234185
E-post info@malarkalk.se • www.malarkalk.se

”På vår hemsida hittar ni
produktinformation och
mycket annat.
Scanna koden med
din smartphone för att
komma dit!”

