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Fresco - Kalkfärg är färdig att använda och utvecklad enligt DIN 55945. Fresco
är avsedd att användas inomhus och är sammansatt av ren kalk och med
naturliga pigment. 100 % mineraler och är miljövänlig.
Utseende
Väldigt dämpad, pudrig med färgnyanser. Utseendet är beroende av hur
färgen appliceras.
Kulörer
Enligt Pure & Original kulörkarta.
Applicering puts och gips
Fresco påstrykes på kalkputs, cementputs, gipsskivor eller andra mineralunderlag. Underlaget måste vara lämpligt för kalkfärg (absorberande och
inte vattenresistent). Ytor som är starkt absorberande (utan lagningar och
bättringar) måste först bestrykas med Pure & Original Wallprimer. I händelse
av oregelbunden absorbering, måste väggprimern strykas på först. Underlag
som innehåller olja och icke-mineraler, som t.ex. latex och syntetisk färg,
måste först strykas med Pure & Original Wallprimer.
Applicera Fresco med en mjuk plafondpensel, trasa eller svamp. Det är även
möjligt att fukta ytan något innan målning, eller att applicera färgen med
en trasa (Al Fresco). Första lagret, späd ut med 15-50% vatten beroende på
önskad effekt och sugkraft. Måla en hel ytan i ett svep, pausa aldrig mitt i.
Andra lagret, outspädd eller utspädd upp till 15 % med vatten, beroende på
önskad effekt. För att undvika färgskillnader, använd samma mängd vatten
vid utspädning. Rör om väl innan användning. Kräver ytan mer än en färgburk blanda ihop burkarna innan för att undvika nyansskillnader. Skydda golv
och ytor runt omkring ordentligt. Kalkfärgen kan etsa på fönsterglas. Använd
skyddsglasögon och handskar.
Karaktäristiskt för kalkfärg är att färgen varierar beroende på underlagets
sugeffekt och vilket sätt färgen appliceras på. Gör därför alltid en provmålning för att erhålla önskad färg och effekt. Observera dock att för tjocka eller
oregelbundna lager färg kan orsaka vit flammighet (kalken tränger igenom)
speciellt på mörka färger.
Stryk på två lager. Går att måla på efter 8 timmar.
Kök
Kalkfärg är absorberande och väldigt porös. Därmed absorberar den lätt
vatten och fett.Vatten eller hög luftfuktighet kan ge fuktfläckar. För att undvika detta kan färgen förseglas med Dead Flat Eco Sealer. Därefter är ytan
avtorkbar.
Arbetsgång
Rekommenderad ordning: Första lagret Wallfix eller Wallprim, beroende på
hur poröst underlaget är. Andra och tredje lagret Fresco. För att uppnå större
effekt, doppa först penseln i vatten och därefter i färgen. Det andra lagret
färg behövs inte appliceras heltäckande. Applicera med svamp eller trasa
för att öka effekten ytterligare.

Karaktäristiskt för produkten
• färdig att använda
• inget syntetisk förtjockningsmedel
• bakterie och mögelresistent
• skuggeffekt
• inte brandfarlig
•100 % återvinningsbar
• fuktgenomtränglig
Förutsättningar vid applicering
• Temperatur: >5°C, <35°C
(luft, underlag och material).
• Relativ fuktighet: 85 % max.
Undvik frost.
• Använd vid temperaturer
mellan 5°C och 35°C.
Fakta för vit färg vid 20° C
• Densitet: +/- 1,4g/cm3
• Verkningsgrad: 8-10 m2 per liter
• Torktid: dammfri: 2-3 timmar
• Övermålningsbar: efter minst 8 tim
• pH : +/- 13

Karaktäristiskt för kalkfärg
Färg på kalkmålad yta kan blekna beroende på temperatur, underlag och
fuktighetsgrad. Detta är typiskt för kalkfärg. För att undvika detta bör flera
lager kalkfärg strykas på och sedan jämnas ut. Kalkfärg kan, i ett tidigt skede,
genomgå vittring beroende på underlagets karaktär, vad måleriobjektet är
och vilket vädertryck som råder. Skadliga ämnen från atmosfären kan också
vara en orsak till vittring. Även detta är karaktäristiskt för det naturliga materialet
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kalkfärg, och är därmed ingen felaktighet i produkten. Det första lagret av
mörka kulörer kan ge en något fläckig eller ojämn effekt, vilket minskar efter
det att sista lagret applicerats. Kalkfärg kan inte retuscheras. Det orsakar en
färgavvikelse på grund av det snabba fuktupptaget i väggen och kalkens
utseende.
Hållbarhet
Förvaras i originalförpackning på en torr, frostfri plats 6-12 månader. Kan inte
blandas med andra färger.
Rengöring
Tvätta bort fläckar och spilld Pure & Original Fresco omedelbart med tvål och
vatten.
Tekniska råd
Alla förekommande ytor kan inte nämnas i denna informationstext. Inte heller
behandlingsråd för samtliga av dessa. Därför rekommenderar vi er att be er
leverantör om råd vid speciella situationer.
De tekniska råden i detta informationsblad baseras på den senaste tekniken
inom måleri. Pålitlighet för generell giltighet av dessa råd avvisas, eftersom
vi inte kan påverka de tillämpnings- och arbetsmetoder som används, och
betydande skillnader i ytans typ behöver tillvägagångssättet kontinuerligt justeras i enlighet med en kompetent användares insikt.
För mer information besök the Pure & Original site. www.pure-original.com
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