Eberton kalkfärg är utvecklad för inomhusbruk och är färdig att användas. Färgen är sammansatt
av ren kalk och med naturliga pigment. Karaktäristiskt för kalkfärg är att färgen varierar beroende
på underlagets sugeffekt och vilket sätt färgen appliceras på. Gör därför gärna en provmålning
för att säkerhetsställa att önskad färg och effekt uppnås. Kalkfärg låter väggen andas och motverkar
därför fuktskador. Färgen tål värme relativt bra och kan därför användas på murstockar och liknande.
Ebertons produkter består av fyra grundfärger, femton kalkfärger – uppdelat på tre serier – och
en sealer.
Gör så här:
Rör om väl innan användning. Kräver ytan mer än en färgburk blanda ihop burkarna innan,
för att undvika nyansskillnader.
Färgen kan målas direkt på kalkputs, cementputs, gipsskivor eller andra liknande underlag.
Ytor som är starkt absorberande eller har hög glans bör först bestrykas med ett lager Eberton
Grundfärg i liknande nyans (etiketten anger vilken grundfärg som passar till vilken kalkfärg).
Eberton rekommenderar användning av roller, använd en mindre roller för att komma ända ut
i hörnen. Det går också att använda pensel istället (i så fall en bred, minst 70 mm). Det är dock
viktigt att inte blanda pensel och roller på samma yta, då det ger olika uttryck. Rolla/Måla gärna
i omlott i “solfjädermönster” eller som ett X, alltid vått i vått och en hel vägg i ett svep. Färgen
torkar relativt snabbt och det blir annars nyansskillnader.
Stryk helst två lager av kalkfärgen för större tålighet. Kalkfärg kan inte retuscheras i efterhand,
det orsakar en kulöravvikelse på grund av det snabba torktiden. Efter ett dygn kan man polera
ytan lätt med en stålspackel (även detta med solfjäderrörelse) om så önskas. Resultatet blir att
en något glansigare yta och en djupare effekt uppnås.
Kalkfärg är begränsat avtorkbart och väldigt poröst. Därmed absorberar det lätt vatten och fett.
Vatten eller hög fuktighet kan lämna spår av vatten. För att undvika detta kan färgen förseglas
med ett lager Eberton Sealer. Efter torkning tål ytan då att torkas.
Hållbarhet:
Förvaras i orginalförpackning på en torr, frostfri plats upp till 6 månader. Om färgen tjocknat går
den att späda ut med upp till 10% vatten för att bli mer lättarbetad igen.

FAK TA O M FÄR GEN

FÖRUTSÄT TNINGAR VID APPLICERING

Inget syntetisk förtjockningsmedel
Bakterie och mögelresistent

Temperatur: >5°C, <35°C
(luft, underlag och material).

Ej brandfarlig

Relativ fuktighet: 85% max.

100% återvinningsbar

Använd vid temperaturer mellan
5°C och 35°C.

Fuktgenomtränglig

Verkningsgrad: 4–6 m2 per liter
(två strykningar)
Torktid: dammfri: 2–3 timmar
Övermålningsbar: efter minst 8 timmar
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