Lufthärdande kalkbruk
Hyllingegårdens Finputs|1:1
UTFÖRANDE
Obehandlad puts
Behöver oftast inget förarbete, borsta bara
bort lösa korn.
Gipsskivor
Skarvspacklas med Hyllingegårdens Marmorinogrund och i samband med detta fäster
man lämplig skarvremsa godkänd för bruk på
gipsskivor i den fuktiga fixen.
Skarvspacklingen tillåts hårdna innan ett tunt
men väl täckande skikt av Marmorinogrund
appliceras med bredspackel eller stålskånska
över hela ytan. Dagen efter skrapas/slipas
eventuella ojämnheter i skiktet bort.
Lättbetong eller betongelement
Ytorna armeras med armeringsväv av lämplig
typ som fästs mot underlaget genom att tryckas fast i fuktig tandspacklad Hyllingegårdens
Marmorinogrund. Arbeta noggrant och systematiskt så att full vidhäftning mot underlaget
uppnås och luftbubblor och veck undviks.
Ett dygn efter att väven monterats bredspacklas hela ytan med Marmorinogrund i ett tunt
väl täckande skikt. Dagen efter skrapas/slipas
eventuella ojämnheter i skiktet bort, var försiktig
så att inte underliggande väv friläggs eller på
annat sätt skadas.
Målade och/eller tapetserade ytor
All lös färg eller lös tapet måste avlägsnas
innan behandlingen kan utföras.
Efter avslutad rengöring appliceras Hyllingegårdens Marmorinogrund i ett tunt men
väl täckande skikt och flera spacklingar kan
krävas för att fylla ut eventuella ojämnheter i
underlaget.

Finputs är efter uppvispning klar för användning och appliceras i ett mycket tunt men väl
täckande skikt. Vid för tjocka skikt (över 1 mm)
ökar risken för krympsprickor och krackeleringar väsentligt. Applicering sker lämpligen med
bredspackel, skånska eller liknande.
Arbeta med begränsade partier åt gången,
bryt alltid vid hörn eller liknande och se till
att den applicerade putsen inte hinner ”torka
ifrån” under arbetet.
Efter applicering utförs filtning med en svampklädd filtbräda så att ett jämnt flammigt och
skurat utseende framträder. Tiden som skall förflyta innan Finputs kan filtas varierar beroende
på underlaget, temperaturen och vattningen.
Fortsättning nästa sida

Produktbeskrivning
Hyllingegårdens Finputs | 1:1 innehåller endast Hyllingegårdens Kulekalk, finkornig kvartssand och Kalkvatten. I
de pigmenterade blandningarna finns även mineraliska
pigment.

Användningsområde
Finputs 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. Grundbehandling sker i förekommande fall med Finputs Grund|Lip Multi.

Säkerhetsföreskrifter
Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns
tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida malarkalk.se/media
Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Sugande underlag förvattnas rejält med
vatten så att det mörknar. På ytor med mindre
sugning (tidigare målade ytor eller gipsskivor)
behövs normalt ingen eller väldigt lite förvattning.

®

Som vägledning kan nämnas att massan inte
skall vara så blöt att den ”klistrar fast” på
svampen, men ytan får heller inte vara för torr.
Gör därför alltid ett prov på en mindre yta för
att kontrollera resultatet.
Under arbetets gång skall materialet hela
tiden hållas homogent genom omrörning.
Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.
Efter något dygn kan Kalkvatten duschas på
utan rinning med t ex. lågtrycksspruta för att
fixera ytorna. Eftersträva en temperatur på ca
+15°C och se till att luftfuktigheten är så hög
som möjligt.
Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.

PRODUKTSPECIFIKATION
Bindemedel
Hyllingegårdens Kulekalk

Ballast
Tvättad och torkad kvartssand 0-0,3 mm
alternativt 0-1 mm

Pigment
Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment

Kulör
Opigmenterad natur, standardkulör (102 st) eller specialkulör
enligt önskemål

Tillsatser
-

Åtgång 0-0,3 mm:
Åtgång Hyllingegårdens Marmorinogrund
Ca 1,8 kg/mm/m² på slätt underlag och uppåt beroende
på tjocklek och underlag.
ÖVRIG INFORMATION
• Då underlag, utförande, struktur, etc. skiljer sig från prover
rekommenderas alltid att ett större prov appliceras på plats.
Täckningsförmåga och kulör kan inte bedömas förrän färgen
är torr.
• Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10°C och
+20°C och när luftfuktigheten är hög. Arbeten vid temperaturer under +5°C får ej ske, detta gäller även under de
första dygnen efter avslutat arbete

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

Åtgång 0-1 mm:
Ca 1,5-2,5 liter/m², beroende på utförande och underlagets
beskaffenhet

Emballage
13 liter plasthink

Lagring
Frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.

STANDARPRODUKTER
Hyllingegårdens Finputs | 1:1 | 0-0,3 mm
Hyllingegårdens Finputs | 1:1 | 0-1 mm
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