Stiltje Kalkfärg
Lime paint
Färgtyp:

En modern kalkbaserad färg för inomhus och utomhus bruk.
Pigmentet är bundet i akryl vilket gör att våran Kalkfärg fäller
mindre än vanlig kalkfärg. Ger en levande matt yta. Färgen släpper
igenom fukt så att huset kan andas.

Användningsområde:

För målning av cementväggar eller väggar av annat materiel efter
grundmålning med Stiltje vägg grund.
Arbetstemperatur mellan 5-35 C

Speciella egenskaper:

Stiltje kalkfärg är en produkt som låter huset andas. Detta gör att
huset inte stänger inne fukt.

Underlag:

Putsade underlag, gips eller annan väggplatta. Rengör underlaget
noga. Ta bort färgrester och smuts.

Förbehandling:
Grundmåla med STILTJE GRUNDFÄRG VÄGG som har till
uppgift att förbättra vidhäftningen och göra så att ytan absorberar
slut lagret jämt .Grundfärgen späds med ca 10-15% vatten, blanda
väl. Applicera med en roller eller pensel. Låt torka 12 timmar.
På gipsfogar grunda minst 2 ggr annars kan skarvarna synas.
Grundfärgen kan användas på väggar i betong, cementputs, fiber
cementplattor, nya eller äldre målade ytor eller ytbeklädnader som
tex. Gips plattor i gott skick som är väl vidhäftade vid underlaget.

Det finns 3 olika metoder att måla med Stiltje Kalkfärg.
Beräkning av åtgång är mycket svår då det till stor del beror
på hur sugande / slätt underlaget är. Mörka kulörer kan
spädas mer än ljusa kulörer och många kunder vill måla 2 ggr
med ljusa kulörer.

Metod 1
MÅLA MED PENSEL. Rekommenderas främst på putsade
väggar. Späd ut färgen med 30% vatten, rör noga så att färgen blir
jämn. Stryk på med tät pensel. Målningen kan ske med olika typer
av rörelser, dina rörelser kommer att synas som marmoreringar i
färgen när den torkat. Oftast arbetar man med stora cirkelrörelser
eller uppifrån och ned. Här kan det behövas 2 strykningar med
den utspädda färgen för ett bra resultat.
Vi rekommenderar Stiltje pensel som gör målningen lätt och rolig.

Metod 2
Rolla Färgen . Rekommenderas främst på Gipsade väggar. Späd ut
färgen med 30% vatten, rör noga så att färgen blir jämn. Ljusa
kulörer kan behöva 2 strykningar.

Metod 3

För en blank yta med liv, så kallad glättad yta.Rekommenderas
på slät spacklade eller gips väggar. Här går det åt 2-3 ggr mer färg
än vanligt. Måla rikligt med outspädd färg. Använd med en tät
pensel ( vi rekommenderar Stiltje pensel för lätt och rolig
målning). Måla en liten yta i taget. Utjämna pensels spår med
Stiltje rostfria polerskiva. Låt färgen torka tills den ej klibbar när
du tar på den. Nu skall ytan ”glättas” för att göras blank Till detta
används den rostfria polerskivan som arbetas i stora jämna rörelser
över färgen. Använd kanten på polerskivan och dra med jämna
fasta drag över färgen så att ojämnheter försvinner. Fukta
polerskivan med jämna mellanrum med svampen för att underlätta
glättningen. Detta kan man behöva träna på men när man väl
lyckas bli resultatet så vackert. Ytan skall bli jämn och glatt- lite
glansig. När den första strykningen torkat kan man lägga på
ytterligare ett lager färg och upprepa samma procedur. För att
underlätta den 2:a strykningen så att lagrena fäster vid varandra
fuktas det första lagret med en blomspruta eller liknande. Denna
typ av teknik ytbehandlar vi alltid. Sen har du den vackraste
väggen av alla!

Teknisk Information
Kalkbaserad färg för målning inomhus och utomhus.
Pigment
Lösningsmedel
PH
Tillsatsmedel
Materialåtgång

Naturliga jord och oxid pigment
Vatten
14
Konsistensförbättrare

Spädning
Lagring

se ovan
1 år i original förpackning. Lagras mellan +10 och +25 C

Beräknad åtgång på relativt slät ej så sugande vägg. En strykni ng.
1kg räcker till ca 8 kvm 590kr
3,3kg räcker till ca 26 kvm 1490kr
9,9kg räcker till ca 75 kvm 3290kr

Säkerhet

Förpackningsform
Övrigt

Produkten är basisk, kan ge ögonskador och är irriterande för
huden. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs
varningsetiketten noga.
hink 1 kg, 3,3 kg ,9,9 kg och 20 kg
Kalkfärgen är mikroporös och mycket ång genomsläpplig. Vid
användning på gipsvägg MÅSTE grundning med Stiltje grund
vägg göras. Även denna färg är mycket ång genomsläpplig och
låter huset andas.

