Hyllingegårdens
Kalkvatten / Kalklasyr
Förstärkning av kalkputs
Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden skall
vara lätt fuktig vid utförandet.

Produktbeskrivning

Applicera Kalkvatten med en tryckspruta,
t ex Gardena, i riklig mängd tills putsen
blir helt mättad med Kalkvatten. Processen kan upprepas flera gånger för att återuppbygga styrkan i den puts som brutits
ner.

Kalklasyr är ett pigmenterat Kalkvatten, d v s
kalk- och ljusäkta pigment har tillsats.

Effekten av kalkvattenförstärkning av
porösa underlag kan variera kraftigt. Vi
rekommenderar därför alltid att en provyta utförs innan beslut tas om lämplig åtgärd.

Lasering på kalkbaserade underlag
Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden skall
vara lätt fuktig vid utförandet.
Arbetet skall utföras i skugga med kalkborste eller svamp.
Arbeta utan uppehåll med naturliga brytpunkter på fasaden och var noga med att
inte låta skarven torka. Upprepade behandlingar ger större effekt.
Vid flera behandlingar skall varje applicering tillåtas härda minst ett dygn.
Till sist fixeras laseringen med transparent
kalkvatten som duschas på i riklig mängd
utan rinning på de behandlade ytorna.

Generella anvisningar
Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10 och +20 grader och luftfuktigheten hög. Arbeta inte i hög värme, direkt
solljus eller vid temperaturer under +5
grader. Detta gäller även under den första
veckan efter avslutat arbete.
Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.

Kalkvatten är en helt ren, mineralisk naturprodukt som endast består av kalk (kalciumhydroxid)
och rent dricksvatten.

Användningsområde

Kalkvatten kan användas till en rad olika moment när det gäller byggnadsvård och några av
de vanligaste är följande:
• Förstärkning av porös kalkputs.
• För- och eftervattning vid kalkningsarbete
med all kalkfärg.
• Fixering av kalkmålade och laserade ytor.
Kalklasyr används för lasering på kalkbaserade
underlag och kan utföras för att ge en djupare
kulör åt en kalkfärg eller kalkputs men också för
att ge kalkhaltigt underlag ett laserat utseende.

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.

Produktspecifikation Kalkvatten

Produktspecifikation Kalklasyr

Verksamt ämne
Kalciumhydroxid (<5 %)

Verksamt ämne
Kalciumhydroxid (<5 %)

Rengöring/lösningsmedel
Vatten

Pigment
Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment.

Tillsatser
Nej

Kulör
Specialkulör enligt önskemål.

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/m2 per behandling. Observera
att åtgången varierar beroende på utförande och
underlagets beskaffenhet.

Rengöring/lösningsmedel
Vatten

Lagring
Frostfritt i väl tillsluten förpackning.

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/m2 per behandling. Observera
att åtgången varierar beroende på utförande och
underlagets beskaffenhet.
Emballage
5 liter plasthink.
20 liter plasthink.
Lagring
Frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.
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Emballage
1 liter flaska.
20 liter plasthink.
1000 liter/behållare

Tillsatser
Nej

