Produktark
CALCE kalkmaling
Beskrivelse:
Eksklusiv kalkmaling med et tradisjonelt særpreg. Kan påføres med ulike dekorative påføringsteknikker. Den
unike formelen gjør malingen mer motstandsdyktig mot fingermerker og hvite kalkflekker enn andre kalkmalinger.
For innvendig bruk.
Påføring:
For vegger og tak i tørre rom. Egnede underlag er gips, trevirke, stein, betong, sement, mursteiner, etc. For å
gjøre egnet for våtrom som kjøkken og bad, påfør et toppstrøk med flytende Colori Indigo voks.
Egenskaper:
Lekkert ”betonguttryk”
God dekkevne
Mer motstandsdyktig mot fingermerker og vannsøl enn andre kalkmalinger
Kan rengjøres forsiktig med en fuktig klut
- Pustende, luktsvak og miljøvennlig
Farge: Tilgjengelig i 142 unike farger fra Colori Indigo.
Påføring:
- Første strøk fortynnes med 5-10% vann og ganske tykt med pensel.
- Andre strøk for en mer kalk-effekt: Påfør et svært fortynnet andre strøk (1 del kalkmaling og 3 deler vann)
etter at det første strøket har tørket. Påfør malingen våt i våt med ujevne strøk. Dette strøket vil herde i en
noe lysere farge.
Ønskes et annet uttrykk kan dette skje ved et tredje strøk.
For å få en vannfast overflate (for bruk på kjøkkenet eller badet, men ikke på områder der det er direkte
kontakt med vann) påfører du et strøk med flytende Colori Indigo-voks.
Dekker:

Ca. 10 m²/liter per strøk avhengig av fortynningen og overflaten (i henhold til ISO-6504-3 og DIN EN13300).
Effektivitet, avsetning: Klasse 3.
Tørketid:
Tørr etter ca. 2 timer; påfør andre strøk etter 4–6 timer.
SYSTEMETS OPPBYGGING
Generelt for alle underlag:
Overflaten skal være ren, tørr, fri for støv og fett. Ujevnheter bør slipes ned og repareres.
Murpuss:
Rengjøres med vann og avfettingsmiddel og la tørke. Påfør deretter grunning med Colori Indigo
emulsjonsgrunning.
Porøse underlag:
Rengjøres grundig med rent vann og la tørke. Påfør deretter Colori Indigo festegrunning.
Gipsplater, MDF, sponplater og trefiberplater :
Påfør Colori Indigo emulsjonsgrunning. Sørg for at underlaget er mettet før påføring av maling.
Malte flater:
Rengjøres med vann og avfettingsmiddel. Matt ned blanke flater og sørg deretter at underlaget er fritt for støv.
Oppbevaring/holdbarhet:
Minst 12 måneder i tett forseglet originalemballasje på et tørt, kjølig og frostfritt sted.
Generelt:
Skal ikke påføres ved temperaturer under +8 °C. Sørg alltid for god lufting under påføring.
Gjenværende produkt:
Dette produktet og dets beholder skal leveres til et godkjent avfallsbehandlingsanlegg for spesialavfall.
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