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Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens 
användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förut-
sättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruk-
tion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra 
produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstå-
ende information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Produktbeskrivning
Kalkfärg Traditionell Våt är en kalkfärg baserad på släckt kalk med dolomit som fyllnadsmedel.

Användningsområde
Produkten används på underlag putsade med luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och vissa typer 
av svaga KC-putser, vid renovering och nybyggnationer. Produkten kan användas både inom- 
och utomhus.

Förbehandling
Temperatur i underlag och lokal ska vara mellan 10–20 ºC. Underlaget ska vara väl rengjort 
och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande 
underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridar-
munstycke. Då underlag, utförande, struktur, etc. påverkar nyans och kulör rekommenderas all-
tid att ett större prov stryks på fasaden.

Blandning
Kalkfärgen blandas för hand med ca 1,2–1,5 liter vatten (10–13 %) per 12 kg hink. Omröring ska 
ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent. Vid arbete med pigmenterad Kalkfärg 
Traditionell Våt på större sammanhängande ytor blandas flera hinkar i ett större kärl för att und-
vika ev. nyansskillnader. Det är mycket viktigt att den tillsatta vattenmängden samt blandnings-
tiden är helt lika vid varje blandningstillfälle.

Applicering
Applicera ett tunt lager med mjuk kalkborste eller annan mjuk plafondpensel genom krysstryk-
ning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Underlaget ska även fuktas 
under arbetets gång, i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller 
tjocka skikt finns i den färdiga målningen. Den här behandlingen utförs normalt två gånger med 
minst ett dygn emellan.

Efterbehandling och uttorkning
Torktiden varierar beroende på luftfuktighet och temperatur. Vid högre luftfuktighet och/eller 
lägre temperatur förlängs torkningstiden i motsvarande grad. Ytorna ska skyddas mot för snabb 
uttorkning. Nymålade ytor ska efterfuktas lätt i några dygn med hjälp av en lågtrycksspruta. Vid 
ogynnsam väderlek bör lämpliga skyddsåtgärder alltid vidtas (t.ex. regnskydd) för pågående 
eller nymålade fasadytor. Torktiden varierar mellan 3–5 dygn efter sista strykning och eftervatt-
ning. Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är helt torr.

Lagringstid och förpackning
Lagras frostfritt i väl tillsluten förpackning. Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet. Skyddas 
mot stark värme och direkt solljus. Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den 
maximala lagringstidens utgång. Produkten levereras i hinkar om 12 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomma hinkar lämnas till plaståtervinning. Överblivet material som lagras på rätt sätt kan använ-
das igen. Gammalt material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. 

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare 
odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.
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Tekniska data
Bindemedel Släckt kalk

Ballast Dolomitmjöl

Vattenbehov 1,2–1,5 l/12 kg

Pigment Kalk- & ljusäkta 
mineraliska pigment

 Glans Matt

Materialåtgång (per strykning) ca 0,4 kg/m²


