Renoveringsmetoder
När det blir aktuellt med underhåll av fasaden kan man välja någon av följande metoder:
Rengöring
Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är nedsmutsade, kan de fräschas upp genom avspolning
med varmvatten och borstnin med en mjuk rostfri borste. Undvik att använda tillsatser såsom tvättmedel,
syror och alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet blir acceptabelt.
Vid påväxt av alger och dylikt utföres behandling med Bental Algtvätt alternativt Kalkohol™ enligt ordinarie
produktblad.
Reparation av skador
• Kratsa upp sprickan/skadan med kratsjärn och spola rent med vatten, eller ta bort skadat putsbruk. Det är
viktigt att putsen fuktas ordentligt.
• Applicera Luftkalkbruk CL90 enligt gängse arbetsmetod med lämpligt redskap och i enligthet med ordinarie produktblad. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten med hjälp av
lågtrycksspruta utan rinning.
• Påför ytputs eller kalkfärg. Mindre hårfina sprickor förorsakar inte någon teknisk olägenhet, eftersom putsen är helt diffusionsöppen och fungerar som ett läskpapper. Det regnvatten som träffar putsytan fördelas och
avdunstar.
Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt
Rengöring och reparation av skador enligt metod 1 och 2 här ovan. Efter rengöring och lagning av skador
så putsas/avfärgas hela fasaden med ytputs eller kalkfärg lika befintlig enligt respektive produktblad.
Om önskemål finns att byta struktur eller typ av färg så kontakta Målarkalk 042 - 22 50 18.
Övrigt
Använd ENDAST algtvätt som har godkänts av Målarkalk AB. Detta gäller även användning av andra kemikalier som på något sätt kan påverka färgskiktet eller underliggande puts.
Allt arbete på fasad med Luftkalkbruk CL90 ska utföras då temperaturen är över +5°C under MINST 8 veckor
efter avslutat arbete.
Följ alltid våra anvisningar på emballage och i produktblad innan användning. Samtliga produktblad
finner du på vår hemsida - www.malarkalk.se
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