CEMENT ELLER KALKMØRTEL?
BLAND CEMENT TIL KC-MØRTEL
BLAND NHL-5 (JURAKALK) TIL KH-MØRTEL
Danskerne er glade for cementmørtel, men faktisk burde langt de fleste efterbehandle deres hus med kalk for at undgå
problemer med fugt, sikre et godt indeklima og mindske bygningers miljøbelastning. Det samme gælder nybyggeri, hvor
kalkmørtel er den nemme vej til et sundt, miljøvenligt og åndbart hus.

Seks grunde til at vælge kalken
Huse fra før 1960 skal vedligeholdes med kalk
70 procent af de danske huse er bygget i kalk. Frem til 1960 var kalk nemlig det foretrukne byggemateriale herhjemme.
Har du et hus, der er bygget før 1960, er det derfor bygget i kalkmørtel og bør efterbehandles med kalk og ikke cement,
hvis du indgå problemer med fugt og svamp.
Kalk lader murværket kan ånde
Moderne byggematerialer som cement er så tætte, at fugt og damp ikke kan slippe ud gennem murværket. Det giver
problemer med fugt og forringer indeklimaet. På grund af de åbne porer i kalken kan muren ånde, så der skabes et sundt
og behageligt indeklima.
Kalk gør, at murværket kan genanvendes
Byggebranchen genererer cirka 30 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark. Kalkmørtler kan skilles fra
murstenene, så murværket kan genanvendes, og vi mindsker byggeriets miljøbelastning.
Kalk er fri for skadelige stoffer
Vi opholder os 90 procent af tiden i bygninger. Alligevel er langt de fleste byggematerialer fyldt med kemikalier, vi ikke
kender konsekvenserne af. Vores kalkmørtler fri for skadelige tilsætningsstoffer og består ganske enkelt af kalk og sand.
Kalk er fleksibelt og mindsker behovet for dilatationsfuger
Hvor cementmørtel bliver så hårdt, at murstenene kan knække, når bygningen sætter sig, er kalk elastisk og lader
murværket arbejde. Det mindsker behovet for dilatationsfuger.
Vores mørtelprodukter er -certificerede
Alle vores mørtelprodukter er -certificerede. Det betyder, at de er dokumenteret bæredygtige og sunde for mennesker og
miljø.

