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Gjøco Kalkfärg  är en mineralisk kalkfärg  för inomhusbruk  i torra utrymmen. Ger en 
levande, betongliknande yta. Används på byggskivor, puts,  betong och spacklade ytor. I 
områden med risk för nötning, fukt och vattenstänk  rekommenderas toppstrykning med 
Gjøco Sealer. 
 

 

FYSIKALISKA DATA 
 
Typ: Mineralisk kalkfärg 
Kulör: Basen bryts till önskad kulör 
Glans: Hellmatt 01 
pH: 12-13 
VOC: EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 200 g/l 

(2010).    
Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC. 

 

 

BRUKSDATA 
 

Appliceringsmetod: Pensel 
Förtunning: 
 
Rengöring av målar verktyg: 

Produkten är färdig för användning och skall inte 
förtunnas 
Vatten 

Förbrukning: 8-10 m2/liter beroende på underlaget 
Till strykning nr.2 förväntas högre förbrukning: 5-8 m2 
/ liter 

Torkning (23 °C, 50 % R.H.):  
Dammtorr: 1 timme 
Övermålningsintervall, minimum: 4 timmar. Övermålningsintervall för användning av 

Gjöco Sealer är 24 timmar. 

Minimum appliceringstemp. (C): + 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i 
rumstemperatur. 

Säkerhet: Produkten har hög pH. Använd skyddshandskar och -
glasögon 

 

 

BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget skall vara fast rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt eller annat 
rengöringsmedel. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med 
sandpapper. På tidigare målade ytor, rekommenderas att göra provstrykning för att 
kontrollera att underlaget tål kalkfärg . Låt torka några dagar innan resultaten bedöms.  
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Vid osäkerhet rekommenderas att applicera ett lager av Gjøco Sealer eller Gjøco Interiör 10 
innan Gjøco Kalkfärg  appliceras. Detta gäller även för matta och sugande underlag.  
 
Applicering 
Applicera en strykning av Gjøco Kalkfärg . Färgen bör appliceras med pensel och skall  
krysspenslas för att uppnå en levande yta. Vanligtvis räcker det med en strykning. Önskas 
mer än en strykning, gör provmålning först eftersom andra strykning kan ge en annan 
kulöråtergivning. Bredd på pensel påverkar resultatet, ju smalare pensel desto mer 
kulöråtergivning. 100mm pensel ger ett fint resultat, men andra storlekar kan också 
användas. Gör provstrykning. 
 
Lagring 
Vid lagring av överbliven färg sätt på  locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. 
Färgen bör transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt. 
 
Avfallshantering 
Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd 
uppsamlingsplats för farligt avfall. 

 
 

ÖVRIG INFORMATION 
Olika produktions nummer blandas före användning till sista strykning för att undvika glans 
och färgskillnader . Rör om väl före användning. Gjøco Kalkfärg  är en diffusionöppen färg 
med högt pigmentinnehåll . Den har begränsad tvättbarhet och kommer att få en 
färgförändring  av fukt, fett och vattenstänk. Det rekommenderas att behandla med  Gjøco 
Sealer på ytor där det finns en risk för nötning, fukt och vattenstänk . Gjøco Sealer ger en 
djupare kulör . Kan etsa glas och metall. På grund av färgens innehåll kan vissa kulörer ha 
högre viskositet. Färgen är mörkare i vått tillstånd och kommer att förändras under torkning. 
 

 

SÄKERHET 
Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna 
levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt 
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad 
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.  Utgivet av Gjøco AS 
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