Sandkalk &
Finputs

Sandkalk
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Sandkalk är en helt kalkbaserad produkt innehållande endast våtsläckt och vällagrad Kulekalk, finkornig
kvartssand, Kalkvatten och mineraliska pigment i de
pigmenterade blandningarna. Produkten används
oftast som ytbehandling, både ute och inne, men
kan även med fördel användas som grundning inför
traditionell kalkmålning på utsatta och svåra ytor.
Kan appliceras på de flesta typer av släta kalkbaserade putser och även i vissa fall på andra mineraliska underlag.
Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.

UTFÖRANDE
Putsade ytor

Betong och målade ytor

Sandkalk appliceras med fördel på puts av kalk, hydraulisk
kalk samt svag KC-puts.

I undantagsfall kan Sandkalk appliceras invändigt på ytor
med dålig sugning såsom betong, hård cementputs eller
målade ytor. Första behandlingen på sådana underlag ska
alltid utföras med hjälp av svampklädd filtbräda.

Putsen rengörs intill fast och ren botten. Puts som tidigare
varit målad med mineralisk färg rengörs lämpligast genom
blästring.
Innan applicering med Sandkalk sker måste sugningen i
underlaget kontrolleras för att säkerställa vidhäftningen.
Applicering sker på väl förvattnat underlag och med Kalkborste DUHALON eller Kalkborste OREL eller svampklädd filtbräda.

Det upp till hantverkare/beställare att på plats bedöma
vidhäftningen och därefter ta beslut om behandling.

Generellt
Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efter något dygn
bör kalkvatten duschas jämt över ytan utan rinning med
t.ex. lågtrycksspruta för att fixera ytorna.
Läs alltid separat produktblad för utförliga instruktioner,
de finns tillgängliga på vår hemsida - www.malarkalk.se

TEKNISK INFO - Sandkalk innehåller inga tillsatser, lösningsmedel eller plaster
Materialåtgång

Ca 0,5 liter/m2 vid två behandlingar
beroende på utförande och underlagets
beskaffenhet

Övrigt

Tänk på att täckningsförmågan och
kulören inte kan bedömas förrän färgen
är helt torr.

Bindemedel

Våtsläckt, vällagrad Kulekalk

Pigment

Naturliga jord- och oxidpigment.

Ballast

Kvartssand (i Sandkalk C även dolomit)

Kulör

Spädning

Vatten eller Kalkvatten

Rengöring

Vatten

Sandkalk tillverkas, förutom i de 36
kulörerna i denna broschyr, i ytterligare
102 kulörer.

Förpackning

13 liter hink

Lagring

Frostfritt, vissa pigmenterade blandningar kan ha begränsad hållbarhet.

Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade
produktsortiment. Utöver dessa kulörer
kan vi pigmentera våra produkter efter
önskemål. Kontakta din återförsäljare för
färgprov.

Välkommen att besöka vår hemsida för mer
information om produkten samt för att hitta
din närmaste återförsäljare.
www.malarkalk.se | info@malarkalk.se

Finputs
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Finputs för inomhusbruk 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, exempelvis gipsväggar, målade
ytor, betong och andra dåligt sugande ytor.
Interiörputs innehåller endast våtsläckt och vällagrad
Kulekalk, finkornig kvartssand och kalkvatten. I de
pigmenterade blandningarna finns även mineraliska
pigment.
Vid ytbehandling på ytor putsade med kalk- och KCbruk är Sandkalk oftast ett bättre alternativ (se föregående sida).
Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.

UTFÖRANDE
Gipsväggar
Samtliga skarvar armeras med skarvremsor, därefter bredspacklas ytorna med Lip Multispackel Vit.

Betong och målade ytor
Lip Multispackel bredspacklas direkt på fast och ren botten.
Observera att Lip Multispackel inte bör appliceras på ytor
där risk för kraftig fuktvandring finns.

Ytbehandling
Finputs appliceras på den bredpacklade ytan lämpligast

med hjälp av en bredspackel eller stålskånska i ett jämnt
och tunt skikt.
När detta skikt ”satt sig” så filtas det upp med cirkulära
rörelser till en flammig och levande yta. Ytorna skyddas
mot snabb uttorkning.
För bästa resultat eftervattnas/fixeras ytorna med Kalkvatten i minst tre dygn, utförs t.ex. med lågtrycksspruta.
Läs alltid separat produktblad för utförliga instruktioner,
de finns tillgängliga på vår hemsida - www.malarkalk.se

TEKNISK INFO - Interiörputs innehåller inga tillsatser, lösningsmedel eller plaster
Materialåtgång

Ca 0,6-1 liter/m2 beroende på utförande
och underlagets beskaffenhet

Övrigt

Tänk på att täckningsförmågan och
kulören inte kan bedömas förrän färgen
är helt torr.

Bindemedel

Våtsläckt, vällagrad Kulekalk

Pigment

Naturliga jord och oxidpigment.

Ballast

Kvartssand 0-0,3 mm

Kulör

Spädning

Vatten eller Kalkvatten

Rengöring

Vatten

Sandkalk tillverkas, förutom i de 36
kulörerna i denna broschyr, i ytterligare
102 kulörer.

Förpackning

13 liter hink

Lagring

Frostfritt, vissa pigmenterade blandningar kan ha begränsad hållbarhet.

Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade
produktsortiment. Utöver dessa kulörer
kan vi pigmentera våra produkter efter
önskemål. Kontakta din återförsäljare för
färgprov.

Välkommen att besöka vår hemsida för mer
information om produkten samt för att hitta
din närmaste återförsäljare.
www.malarkalk.se | info@malarkalk.se

Standardfärger
Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer. Dessa 102 kulörer är
Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera
våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.

Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget.
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Standardfärger
Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer. Dessa 102 kulörer är
Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera
våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.

Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget.
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Standardfärger
Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer. Dessa 102 kulörer är
Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera
våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.

Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget.
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