
Anvisningar för att måla  
med släckt kalk 
Allmänt
Släckt kalk (Nordkalk SL 90) kan användas på olika sten-, 
tegel- och betongytor. Vanliga användningsområden är 
innerväggar i olika typer av djurstall och jordkällare. 

Blanda produkten med vatten för att få rätt konsistens, 
beroende på hur du målar. Målningen kan utföras med 
kalkborste eller annan lämplig pensel eller borste.

För att få tjockare och fylligare lager behöver fyllnads-
material tillsättas, till exempel natursand eller kalks-
tensfiller. Om du använder natursand får ytan en något 
mörkare nyans än med enbart kalk. Använd kalkstensfiller 
om du vill ha en ljusare yta.

Blandning
Blanda i tillräckligt stora kärl. Det bästa är att använda 
ett större separat kärl för att blanda och sedan hälla 
över kalkpastan i mindre kärl. 

Börja med vatten och tillsätt sedan släckt kalk under 
ständig omrörning. Ett bra blandningsförhållande är 1:5. 

Låt blandningen stå tills kalkpastan har sjunkit till botten 
och ytan består av klart kalkvatten. Det tar vanligen 
rätt lång tid och därför är det bäst att blanda dagen 
innan du har tänkt måla. Häll försiktigt över det klara 
kalkvattnet i ett annat kärl. Stryk detta kalkvatten på 
underlaget du ska måla. 

Resterande kalkpasta kan återanvändas för att blanda 
mer kalkvatten. När du på detta sätt fått tillräckligt 
med kalkvatten och kalkpasta använder du kalkpastan 
för att blanda själva kalkfärgen. 

Hur mycket kalkpasta du behöver beror på antal lager 
och typ av yta, men en tumregel är 1 kg släckt kalk för 
en strykning på en 8–10 m2 slät yta.

Så här blandar du kalkfärg  
Häll lite kalkvatten i blandningskärlet och tillsätt där-
efter kalkpasta under omrörning. Efter att du rört om 
ska blandningen ha en vällingaktig konsistens. Låt stå 
i ungefär en timme. Innan du målar kan du tillsätta 
kalkvatten för att uppnå önskad konsistens. 

Måla så här
Innan du börjar måla måste du förbereda ytan. Borsta 
bort löst material från underlaget. Fukta därefter 
underlaget med kalkvatten. Måla medan underlaget 
fortfarande är fuktigt. Upprepa tills du uppnår önskat 
slutresultat. Nästa lager kan påföras efter att det före-
gående har torkat tillräckligt. 

Tänk på att resultatet blir sämre om färgen torkar för 
snabbt. 

Hur jämn färgen blir beror till stor del på underlagets 
kvalitet. En egenskap hos inorganiska ämnen är att ytan 
kan se spräcklig ut, särskilt om luftfuktigheten varierar. 
Sin slutliga nyans får ytan först efter att kalken torkat, 
vilket beroende på omständigheterna kan ta flera dygn.
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