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Vejledning
St. Astier kalkmaling - laserende
til inden- og udendørs brug
St. Astier kalkmaling er et naturprodukt, der indeholder ren
lufthærdende kalk, farvepulver (jernoxider) og ca. 2%
organisk binder (for bedre vedhæftning og mindre
afsmitning).
Kalkmaling dækker på kalk-, kalk/cement-, gipspuds eller
finpuds, sandspartlede overflader, grundpapir, mursten,
poreblokke, beton og emulsionsmaling. Kan påføres
direkte på ubehandlet tømmer som beskyttelse eller
overfladebehandling.
Med kalkmaling elimineres/forebygges råd, skimmel og
svamp – sundt hus og indeklima!

Forbehandling
Overfladen skal være ren og fri for jord, snavs, alger, imprægneringsmidler og oliepletter. Løstsiddende flader af eksisterende
kalk eller emulsionsmaling skal fjernes. Overfladen skal forvandes
tilstrækkeligt inden påføring.

Gode råd
• Arbejd ikke i temperaturer under 8° C eller over 30° C eller
i meget fugtigt miljø.
• Beskyt nykalkede områder fra direkte sol, tørrende vind og regn
i 3 til 4 dage (længere i fugtigt vejr).
• Alle nypudsede overflader skal være afhærdede før de kalkes.
• Bland gerne kalkmalingen op dagen før brug, for at opløse
farveoxiderne.
• Overfladen skal altid forvandes før kalkning. Brug almindeligt rent
vand og påfør med en kalkkost/pensel eller en vandforstøver.
• Påfør med en langhåret pensel af god kvalitet i korte, krydsende
strøg.
• Træk kalkmalingen ud på overfladen i tynde lag, men så alle
små fordybninger eller revner fyldes.
• Dyp kun den nederste tredjedel af penslen så uens lag undgås.

Blanding
Tilsæt rent vand til den markerede linje. Tilsæt først ca. halvdelen
af vandet under forsigtig omrøring med piskeris. Undgå støvdannelse. Tilsæt resten af vandet gradvis under konstant omrøring.
Rør indtil al kalken er opløst og ensartet konsistens er opnået. På
grove eller meget sugende overflader bør første lag tilsættes 1/3
ekstra vand. Man kan med fordel blande kalkmalingen et døgn før
brug.

Brugsvejledning
Kalkfarverne skal omrøres grundigt lige før brug og jævnligt under
brug. Anvend pensel med fine naturhår af god kvalitet. Påføres i
meget tynde lag ved at krydse penslen på overfladen og derved
trække kalkmalingen maksimalt ud. Vent 12 timer mellem hvert lag.
Må ikke påføres på glatte eller polerede overflader. Vent med at
behandle pudsede eller spartlede overflader, til disse er afhærdede. Arbejd ikke i temperaturer under 8°C eller over 30°C, eller i
perioder med meget høj luftfugtighed. Beskyt mod stærk vind eller
direkte sol, for at undgå for hurtig udtørring. Kalkmaling er
vaskbar. Brug rent vand, ikke rengøringsmidler.

Forbrug
1 liter færdigblandet farve rækker til 6-12m2. 2 lag anbefales
Normalt, men holdbarheden øges ved flere lag. På stillads
krævende bygninger anbefales derfor 3-4 lag for optimal
holdbarhed og interval mellem fremtidige behandlinger.

Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i lukket emballage. Oprørt kalkfarve kan
gemmes i op til et år i lukket emballage. Oprørt kalkmaling tåler ikke
frost.

• Rør jævnligt under påføringen med en rørepind.
• 2 lag er almindeligvis tilstrækkeligt.
• Vent 12-24 timer mellem hvert lag.
• Ved arbejde på store områder skal kanter og overgange holdes
fugtige så de ikke tørrer ud og danner synlige streger.
• Hold overfladen fugtig under arbejdet med let vandspray hvis
det er nødvendigt.
• Der bør bruges tilstrækkeligt mandskab til at gennemføre store
områder uden at danne tørre samlinger og overgange.
• Færdiggør altid hele vægge eller sammenhængende områder
til hjørner, nedløbsrør eller lignende i en arbejdsgang for at
undgå farveforskelle.

