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Gjøco Kalkmaling er en mineralsk kalkmaling til interiør bruk i tørre rom. Gir en levende og 
betongaktig overflate. Benyttes på bygningsplater, puss, betong og sparklede overflater. I områder 
med risiko for slitasje, fukt og vannsøl anbefales påføring av Gjøco Sealer til toppstrøk.  
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Mineralsk kalkmaling 
Farge: Basen brekkes til ønsket farge 
Glans: Helmatt 01 
pH: 12-13 
VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/l): 200 g/l (2010). 

Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC   
 

 
BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel 
Anbefalt forbruk: 8-10 m²/liter avhengig av underlaget 

Til strøk nr.2 må et høyere forbruk påregnes: 5-8 m2/liter 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 1 time 
Overmalingsintervall, minimum: 4 timer 

Overmalingsintervall for bruk av Gjøco Sealer er 24 timer 

Minimum påføringstemp. C: + 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur 

Tynner: Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes 
Rengjøring av maleverktøy: Vann 
Sikkerhet: Produktet har høy pH; bruk beskyttelseshansker og -briller 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask.  
Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir. På tidligere 
malt underlag anbefales det å grunne med Gjøco Interiør 10 før påføring av Gjøco Kalkmaling. På 
sugende underlag, og sparklete flater anbefales det å grunne med to strøk Gjøco Interiør 10 eller 
Gjøco Supermatt Rom i samme farge som kalkmalingen for å få et jevnt underlag.   
 

Bruksmåte 
Påfør 1 strøk Gjøco Kalkmaling. Malingen skal påføres med pensel og skal villstrykes/krysspensles for 
å oppnå en levende overflate. Det er vanligvis nok med ett strøk. Ta prøveoppstrøk hvis det ønskes 
mer enn ett strøk; strøk nr. 2 kan gi et annet fargespill. Bredden på penselen har betydning for 
resultatet; jo smalere pensel, jo mer fargespill. 100 mm pensel gir et fint resultat, men andre 
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størrelser kan også brukes. Ta prøveoppstrøk. Malingen skal påføres tynt, for tykke strøk kan gi 
krakelering. 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.  
Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 

Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for 
farlig avfall. 

 
     
 

 
 

 
ØVRIG INFORMASJON 
Ulike prod.nr. blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans- og fargeforskjell. Rør godt om før 
bruk. Kan etse på glass og metall. Gjøco Kalkmaling er en diffusjonsåpen maling med høyt 
pigmentinnhold. Den har begrenset vaskbarhet og vil få en fargeendring ved fukt, fett- og vannsøl. 
Det anbefales å påføre Gjøco Sealer på overflater hvor det er risiko for slitasje, fukt og vannsøl. Gjøco 
Sealer vil gi en dypere fargevirkning. På grunn av malingens beskaffenhet kan enkelte farger gi 
høyere viskositet. Fargen er mørkere i våt tilstand og vil endres under tørking. 
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


