
Produkt 
 
Scankalk kulekalk er en hvid kalkdej 
(calciumhydroxid, Ca (OH)2), som, i 
modsætning til hydraulisk kalk, hærder 
ved tilførsel af luft (optagelse af CO2). 
 

Beskrivelse 
 
Produktet kan bruges både udendørs 
og indendørs, når det anvendes på 
udvendige facader af kalkmørtel, 
hydraulisk limemørtel og svag lime / 
cementmørtel. Sandkalk passer som 
en primer til efterfølgende forkalkning 
med kuglekalk, (eventuelt farvet), men 
fungerer også som en endelig 
overflade. Scankalk-produkterne er 

holdbare på hårde overflader, når de 
anvendes korrekt. 

Forarbejde 
 
Ny puds: Normalt behøves ingen forar-
bejde, børst blot for løse sandkorn og 
forvand inden kalkning.  
 
Ældre ubehandlet puds: Rens for 
snavs, skimmel og alger. Brug om nød-
vendigt aljefjerner.  
 
Kalkede overflader: Fjern alt løst kalk, 
snavs og alger. Rengøringen foretages 
ved at børste med en stålbørste eller let 
blæsning / lavtryks sandblæsning. An-
vend eventuelt hedvands renser eller 
højtryksrenser.  
 
Reparationer før kalkning: Enhver 
pudsreparation udføres ved at bruge 
samme type mørtel som eksisterende, 
for at opnå tilsvarende struktur før kalk-
ning. Reparationer må om nødvendigt 
kalkes, for at opnå en struktur lig med 
den øvrige overflade. 
  

 
Produktet indeholder calciumhy-
droxid (kalk), som er irriterende 
for hud og øjne, brug altid hand-
sker og sikkerhedsbriller ved 
arbejde med dette produkt. 
 
Se sikkerhedsdatablad for yderli-
gere information. 
 
Ved tvivl om brugen eller effek-
ten af produktet, kontakt da for-
handleren for yderligere informa-
tion. 
 
 
VÆR OPMÆRKSOM 
 
Bemærk, at forbruget kan variere 
afhængigt af den udførende og 
underlagets beskaffenhed 
 
Ved tvivl om brugen eller effek-
ten af produktet, kontakt da for-
handleren for yderligere informa-
tion. 
 
 
ANVISNINGER 
 
Der henvises til sikkerhedsdata-
blad (SDS) for Kulekalk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
 
Skødshøj 16 9530 Støvring. 
TLF: 96867600 
Email: Mail@Scankalk.com 
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ARBEJDSMETODE 
 
Forholdsregler for et godt resultat Det 
anbefales ikke at udføre arbejde i direk-
te sollys, optimalt en vægtemperatur 
mellem 10 ° C og 20 ° C. Hold fugtet 
højt for at sikre, at overfladen er tør. 

Produktet må ikke anvendes ved 
temperaturer under 5 ° C. Man bør 
sikre, at temperaturen er over 5 ° C i de 
første to dage 2 efter afslutningen af 
arbejdet. Det anbefales, at kalkmælk og 
sandkalk anvendes i lodrette eller 
vandrette penselbevægelser med 
professionel calciumost. Sandkalk kan 
påføres efter påføring med en 
professionel foldesvamp på en filtbakke. 
Afslutningspladen påføres med 
stålplade og efterbehandling ved 
fyldning med professionel foldesvamp 
på feltbræt. Det skal bemærkes, at 
facadeets oprindelige struktur påvirker 
nuancer og farver af det færdige 
resultat. 

Scankalk Kulekalk  MIN 2ÅR 



Kalk er et naturprodukt, hvis sammensætning varier er inden for visse grænser. Samtlige analysedata skal derfor 
betragtes som retningsgivende. 

Fysiske data Værdi 

Farve Hvid 

Rumvægt 1000 kg/m3 

Optimal anvendelsestemperatur 10-20 oC 

Forbrug ca. 0,5 kg / m2 (5-7 lag)  
pH > 12 

Opbevaring Frostfrit i tæt lukket beholder >5oC 

ARBEJDSMETODE 
 
Alt arbejde med de førnævnte Scankalk-
produkter skal altid udføres vådt i vådt og 
i sektioner afgrænset af naturlige 
bygningsændringer, såsom hjørner, døre 
og store vinduesafsnit. Før du bruger 
produktet på facaden, dæmpes substratet 
for at gøre det mørkt og lidt fugtigt. Før 
du bruger Scankalk-produkter, skal 
produktet rystes grundigt. Dette skal 
gentages regelmæssigt for at sikre, at 
materialet altid er homogent. Det 
anbefales, at kalkmælk og sandkalk 
anvendes med en professionel limedie for 
at sikre de bedste resultater. Under 
arbejdet skal du sikre dig, at vådt vådt 
arbejde er gjort for at sikre, at produktet 
nemt kan påføres. Når du bruger 
limemælk eller sandkalk, skal du sørge 
for, at der ikke er noget penselslag eller 
at det påføres tykke lag, der efterhånden 
barberer. Brugen af kalkmælk udføres to 
gange med mindst en dags rum. Ved 
anvendelse af Sandkalk, 2. Behandl med 
lime mælk.  

Kulekalk levers i spande,af  25 og 15 kg.  

Øvrig 
 
Når den sidste behandling er tørret i 2 dage, afsluttes den ved overfladeforsegling 
af facaden med kalkvand sprøjtet på tør facade i et passende beløb, der ikke 
danner løbere. Brugen af kalkvand kan udføres med en lavtrykssprøjte under 
lavtryk. Hvis der er tvivl om håndtering og brug af Scankalks produkt så spørg 
forhandlere 
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