
Gode råd om kalkning 

1.Inkøb af produkt.: 
Inden du går i gang med at kalke skal du vælge den rigtige kalk. 

Hvis du IKKE vælger langtidslagret kulekalk, men stampet kalk eller hydratkalk, skal du kalke hvet år, 

Da partiklerne er op til 15 gange større i stampet kalk. 

Dette gør at den kalkede overflade vil være afsmidende og vil regne af. 

 

Den beste valg er en kulekalk, som har været opbevaret vådt,i minimum 2 år i en kalkkule. 

 

I den langtidslagret kulekalk er partiklerne meget mindre og vedhæftning på muren derfor bedre. 

Du kan forvente en holdbarhed i 5-8 år. 

Kalk er uden sammenligning den mest åbne overfladebehandling, 

Hvilket betyder uhindret fugtvandring såvel indfra som udenfra. 

Kalk afgiver ikke sundhedsfarlige dampe hverken under eller efter påføring. 

Eventuelt spild er ikke på nogen måde farligt for miljøet. 

 

 

 



2.Inden du kalker.: 
Inden du går i gang med at kalke, 

Skal tidligere kalkede overflade afranses med spartel og stiv børste til fast grund. 

Der er derimod mere vanskeligt hvis  du har en malet overflade du gerne vil have kalket. 

Al maling skal væk,hvis kalken skal holde. 

Det nemmeste er, at lade arbejdet udføre af en professionel. 

Silikatmaling kan IKKE fjernes,da den går i forbindelse med pudsen. 

Hvis du har en overflade der er pudset  

med en cemendtmørtel vil du også have svært ved at kalke denne,  

da kalk kræver en sugende bund for at opnå et godt resultat. 

3.Når du kalker.: 
En gammel talemåde sagde, at du skulle kalke inden pinse, 

Dette betyder at du skal kalke inden den tørre og varme sommerperiode sætter ind. 

Den beste tid at kalke på er forår og efterår, og hvor temperaturen – mens du kalker –  

og i hærdningsperioden – er mindst 5-7 grader. 

En fugtig forårs eller efterårsdag er faktisk det allerbedste kalkevejr. 

Du må IKKE kalke i direkte sol, eller på en overflade hvor solen har stået og bagt på, 

Da kalken vil hærde for hurtigt, hvilket nædsætter holdbarheden. 

 

Inden du skal i gang med at kalke,skal kulekalken blandes med vand i forholdet 

1 del ( rumfang ) kalkdej og 5-6 del vand, 

Dette skal helst gøres dagen før du skal i gang med at kalke. 

Når du går i gang med kalkning, skal overfladen først forvandes med postevand, 

Væggen skal forvandes så meget, at det er lige før den spejler. 

Dette gør overfladen mere modtaglig for kalken og samtidig forlænges hærdningsprocessen. 

Under kalkarbejde er det vigtigt at røre i spanden, 

Bundfældning vil nemlig give en uensartet farve. 

 

Kalkning skal planlægges således, at store sammenhængende flader bliver kalket på en gang, 

Og ved at give flere gange opnås en meget intens farve.  

Hvis du skal give en overflade flere gange kalk, 

Er det vigtigt at du lade 1. lag tørre 1-2 dage, og så forvande igeb inden næste gang kalk. 

 



4.Efter kalkning.: 
Når du er færdig med at kalke, anbefeler vi, at du overbruser væggen med ufarvet kalkvand. 

Kalkvand indeholder naturlig kalkbinder, og fikserer derfor overfladen yderligere, 

Hvilket især er vigtigt for farvede facader. 

 

Holdbarheden af en kalket overflade er afhængig af flere faktorer; f.eks.klima, 

Arbejdets udførelse, opstigende fugt, defekte tage eller tagrender. 

For eks. Har den gamle by i Århus kalkede overflade som er mere end 15 år gamle. 

Kalk adskiller sig fra endver anden behandling, 

Ved sin fløjlsagtige stoflighed og sin lysende overflade der reflekterer lyset. 

 

5.Produkter.: 
 

Vi har flere produkter som er færdige og klar til brug.: 

Kulekalk,Kalkmælk,sandkalk og kalkvand. Se mere… 

Produktion.: www.stmv.dk 

Webshop.:  www.lagerbutik.dk 

 

 

 

http://www.stmv.dk/
http://www.lagerbutik.dk/

