
Produkt 
 
Kalkmælk er vådlæsket og vellag-
ret kalk blandet med vand, helt fri 
for tilsætningsstoffer.  
 

Beskrivelse 
 
Kalkmælk anvendes til kalkning af 
puds af kulekalkmørtel og de fleste 
typer hydraulisk kalkmørtel, samt 
på overflader der tidligere er kalke-
de med traditionel kalk farve. Pro-
duktet kan anvendes både uden-
døres og indendøres.  

FORARBEJDE 
 
Ny puds: Normalt behøves ingen forarbejde, 
børst blot for løse sandkorn og forvand med 
rent vand inden kalkning.  
 
Ældre ubehandlet puds: Rens for snavs, 
skimmel og alger. Brug om nødvendigt alje-
fjerner.  
 
Kalkede overflader: Fjern alt løst kalk, 
snavs og alger. Rengøringen foretages ved 
at børste med en stålbørste eller let blæs-
ning / lavtryks sandblæsning. Anvend eventu-
elt hedvandseller højtryksrenser.  
 
Reparationer før kalkning: Enhver pudsre-
paration udføres ved at bruge samme type 
mørtel som eksisterende, for at opnå tilsva-
rende struktur før kalkning. 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 Kalkmælk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
 
Skødshøj 16 9530 Støvring. 
TLF: 96867600 
Email: Mail@Scankalk.com 

ARBEJDSMETODE 
 
Før påføring forvandes underlaget, 
så det fremstår mørkere. Overfladen 
skal holdes let fugtig under hele ud-
førelsen. Efterfølgende lejlighedsvis 
vanding er ofte nødvendigt. Selv un-
der arbejdet skal overfladen holdes 
så tilpas fugtig, at kalkningen er let at 
udføre og ingen penselhår eller tykke 
lag forefindes i det færdige resultat.  
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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  
pH > 12 

Opbevaring Frostfrit i tæt lukket beholder >5oC 

ARBEJDSMETODE 
 
Kalkmælken skal omrøres kontinuerligt 
gennem hele processen, således at mate-
rialet holdes homogent. Kalkmælken påfø-
res tyndt med en blød kalkkost eller anden 
blød børste / pensel i korte, krydsende 
strøg. Afslut evt. strygningen med en fors-
letning, dvs. at sidste strøg ender i samme 
retning. Arbejd altid vådt i vådt, med na-
turlige brydningspunkter på facaden, 
f.eks. hjørner eller tagnedløb. Proceduren 
gentages maksimum én gang per dag, 
indtil kalkningen dækker helt, typisk kræ-
ves 5-7 strøg på ubehandlet puds. Over-
fladerne skal beskyttes mod hurtig udtør-
ring. Efter afslutning af kalkningen efter-
vandes overfladerne let, uden løbere, 
helst med kalkvand, mindst tre efterføl-
gende dage med en have sprøjte eller 
tilsvarende.  

Øvrigt  
 
Ved brug af indfarvet kalkmælk på større, sammenhængende flader, kan man blan-
de flere spande sammen i én stor beholder, for at undgå evt. farveforskelle. Det er 
meget vigtigt at den tilsatte vandmængde, samt blandetid, er helt ens ved hver blan-
ding.  

Kalkmælk levers i spande, af  20 og 15 kg. Kalkmælk fås i standard eller  special  farve. 
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