
KALKMALING
• Kalkbasert veggmaling.
• Gir en matt overflate.
• Svanemerket. 

Beskrivelse - Bruksområder
Hey’di Kalkmaling er en kalkbasert veggmaling med 
marmormel som fyllstoff. Hey’di Kalkmaling er en 
slagregnstett og diffusjonsåpen maling til 
overflatebehandling av mur og betong. 
Hey’di Kalkmaling blandes med vann og gir en 
dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill. 

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for gammel maling, løse partikler, 
støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader 
benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. 
Overflaten forvannes, eller primes med ufortynnet 
Hey’di Primer Fasade.

Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Kalkmaling blandes med rent vann, som helles 
først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, 
til større mengder bør det benyttes drill med visp eller 
universalmixer. Påføring foretas med malerrull og pensel. 
Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. 
La blandingen stå i 5-10 minutter før den røres opp 
på nytt. Blandingen skal være lett å påføre, men skal 
ikke renne. 1. strøk skal krysstrykes godt inn i 
overflaten. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og 
hele tiden påføre malingen “vått-i-vått”. Siste påføring 
skal alltid påføres i samme retning. Det anbefales å røre 
om i malingen av og til. Utblandet maling må brukes 
innen ca. 1 døgn, dekk til spannet med lokk eller plas-
tfolie ved lengre opphold. Neste strøk påføres når det 
foregående er overflatetørt. Anvendelsestemperaturen 
skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. 
To strøk gir slagregnstett overflate. 

Unngå å stryke Hey’di Kalkmaling på varm mur eller 
i sterkt solskinn. Ved påføring av flere størk fuktes 
underlaget godt med vann før nytt strøk påføres. 
Redskap rengjøres med vann.

Forbruk
0,2-0,3 kilo pr. m² pr. strøk.

Tørketid
Hey’di Kalkmaling herder (karbonatiserer) ved hjelp 
av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate 
beskyttes mot direkte regnbelastning i min. 2 døgn 
etter påføring.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning
7 kilo spann.
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HEY’DI AS 
Adresse: Pb 13 Frogner, 
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at 
produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den prosjekterende 
og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved 
feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette 
tekniske datablad. 

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetning: ca. 3,5 l/7 kg
Materialforbruk: 0,2-0,3 kg/pr. m2
Største kornstørrelse: 70µm
Brukstid: 2-4 timer
Vanndamp diffusjon 
(0,5kg/m2):

Sd= 0,02m

Vanntetthet 
(etter NBI-29/1983): 

Høy slagregnstetthet

PRODUKTKODER:
Hey’di varenr:

Hvit: 3951
Lysgrå: 3952

Grå: 3953

GTIN nr:

Hvit: 7054150039512
Lysgrå: 7054150039529

Grå: 7054150039536

NOBB nr:

Hvit: 60027030
Lysgrå: 60027031

Grå: 60027032

REVISJONSDATO:
Dato: 02.06.22
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