
Interiörputs | Dekorationsputs
Hyllingegårdens Marmorinogrund

Produktbeskrivning
Marmorinogrund är en mineralisk kalkbaserad puts som 
består av hydraulisk kalk och mineralisk ballast. 

Användningsområde
Marmorinogrund används för vidhäftning på gipsplattor, 
trä, cement, målade ytor, fastsittande tapeter eller andra 
icke sugande underlag.

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

®

Hyllingegårdens Marmorinogrund används som grundning 
för Hyllingegårdens Marmorinoputs och Hyllingegårdens 
Finputs där man inte har kalkbruk som underlag. Det är ett 
specialanpassat bruk för vidhäftning på gipsplattor, träskivor, 
cementputs, lackerade och målade ytor, fastsittande tapeter 
eller andra icke sugande underlag och för att utgöra ett skikt 
som kommande bruk kan vidhäfta mot. 
På dessa underlag används Hyllingegårdens Marmorino-
grund som ett grundningsbruk i ett skikt på ca 3 mm inför 
putsning med Hyllingegården Marmorinoputs eller  
Hyllingegårdens Finputs. 
Om ytorna behöver ett tjockare skikt med bruk för att bli jäm-
na lägger man på Saint-Astier Finbruk NHL2 | 0-0,4 mm i 
det blöta skiktet med Hyllingegårdens Marmorinogrund. 
Detta extra skikt med Finbruk NHL2 | 0-0,4 mm kan läggas 
på något senare men högst 12 timmar efter att Hyllingegår-
dens Marmorinogrund applicerats. 
Detta skikt skall då behandlas så att det utgör ett helt jämnt 
och slät underlag inför ytbehandling med Hyllingegården 
Marmorinoputs alternativt Hyllingegårdens Finputs.

PRODUKTSPECIFIKATION | Hyllingegårdens Marmorinogrund

Bindemedel
Saint-Astier NHL-kalk

Ballast
Mineralisk ballast

Kulör
Opigmenterad varmvit

Tillsatser
Vidhäftningsmedel

Åtgång / Blandning
ca 1,8 kg/mm/m² (ca 3 mm = 5,4 kg/m²)

3-3,4 lit vatten / 15 kg Marmorinogrund

Emballage 

15 kg hink

Lagring
Hållbarhet 6-8 månader i torrt och oöppnat emballage.
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