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Introduksjon
Fresco kalkmaling er klar til bruk og produsert i henhold til DIN 55945. Fresco er ment for innendørs bruk 
og er en kombinasjon av ren, lesket kalk og naturlige fargepigmenter. Fresco kalkmaling er 100% mineralsk og 
svært miljøvennlig. Utseendet er ultra matt, pulveraktiv med et levende fargespill. Utseendet bestemmes av 
anvendelsesmetode og påføring. 

På grunn av innflytelse i temperatur, overflate og luftfuktighet kan fargeforskjell forekomme fra opprinnelig 
fargekart. Dette er typisk for kalkmaling. For å redusere denne egenskapen er det best å påføre flere tynne 
strøk med god dekning, mørke farger vil trenge opp til 3 tynne strøk. Kalkmaling kan oppføre seg forskjellig 
fra underlag til underlag. Dette er typisk for en mineralsk maling som fresco, og er ikke en produktfeil. Det er 
derfor viktig at underlaget er malt med vår grunnig først, 1 til 2 strøk avhengig av hvilket sugende underlag 
det skal males på. Fresco kan ikke flekkmales, dette vil skape en struktur og fargeforskjell I overflaten.

Det første påføringslaget i mellom- og mørke farger kan skape en ganske voldsom kalk effekt på 1 strøk; 
Dette vil bli redusert etter påføring av flere tynne strøk. Kalkmalingens fargenyanse når sitt sluttresultat 
etter påføring av det 2 eller 3 strøket, avhengig av hvor mørk fargen er. Etter påføring av det 1 strøket 
kan fargen virke litt annerledes enn den opprinnelige fargeprøven, og veggen kan føles flekkvis mye lysere 
på visse steder. I forhold til en fargeprøve kan det oppstå fargeavvik, dette er typisk for fresco kalkmaling. 
Fargene og karakteristikken til fresco kalkmaling er at dette kan variere på grunn av fuktighet, overflate og 
påføringsmetode. Opprett alltid et testsstrøk først. Mal alltid veggen vått I vått for å unngå fargeforskjell, 
bestill nok maling til å gjøre nettopp dette. Rør flere bokser av samme farge sammen før du begynner. Dette 
for å unngå fargeforskjell. Påfør alltid i flere tynne strøk, avhengig av farge. Mørkere farger krever flere 
strøk. Bruk alltid en stor pensel med mye myk bust ved påføring av fresco, vi anbefaler Pure & Original` egen 
penselserie.

Viktigste egenskaper
• Klar til bruk
• Ikke gulende
• 100% resirkulerbar
• Meget God dekkevne
• Diffusjonsåpen
• Inneholder ikke VOC
• Spenningsfri
• Ingen syntetiske bindemidler
• Bakteriell og muggavstøtende
• Kalkmatt effekt
• Ikke brennbar
• Tåler varme
• Veldig lett, eller ikke, vaskbar

Bruksområder
• Gips
• Betong
• Sugende mineralsk underlag
• Malte flater
• Tapet

Forberedelse
Overflaten må være egnet for kalkmaling (absorberende 
og ikke-vannavstøtende). De fleste malingsproblemer 
stammer fra dårlig forberedelser eller feil bruk av 
produktet. Overflaten skal være ren, tørr, fri for 
støv og fett. en god overflatebehandling, kan hjelpe 
til med langvarig beskyttelse og unngår problemer. 
Overflaten det males på skal være jevnt sugende 
og vi anbefaler bruk av pure & Original wallprimer/
grunning.

Forbered overflaten med Pure & Original WallPrim. 
Når det er reparasjonsmerker(sparkle), behandles 
disse områdene med Pure & Original WallPrim først, 
la denne tørke, deretter påfør igjen med Pure & 
Original WallPrim som dekker hele overflaten. Sterke 
absorberende overflater (uten reparerte flekker) må 
forbehandles med Pure & original WallFix.

Overflate treverk: behandle treet først med pure & 
original superrengjøringsmiddel eller lignende. Hvis 
du ønsker at kvisten/strukturen i treet skal være 
synlig, fortynn deretter Frescoen med vann (maks 
85%). For fullstendig dekning, bruk Pure & Original 
Omniprim og påfør med ufortynnet Fresco-maling. En 
gammel slitt effekt kan opprettes ved å bruke 2 farger 
og lett sliping. Sørg for at treet er tilstrekkelig 
tørt for å unngå at det trekkes sammen. Fresco er 
ikke fleksibelt I strukturen og kan sprekke opp om 
underlaget beveger seg.
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Forutsetninger ved påføring
Påfør malingen med en langhårig pure & Original 
pensel, klut eller svamp. Fortynning er unødvendig. 
Ikke mal i direkte sollys. Mal fra en tørr overflate til 
en våt og allerede malt overflate. Rør godt før bruk, 
la hvile en stund og kontroller fargen på et oppstrøk. 
Mal vått i vått og gjør veggen ferdig i en omgang.

Fordi Fresco er et naturlig produkt, kan tykkelsen 
på malingen variere avhengig av fargen. Vi anbefaler 
ikke å fortynne malingen. Hvis det fortynnes, blir 
penselstrøkene og fargenyansene mer tydelige.
Vær oppmerksom på: Fortynning skaper en sterkere 
kalkeffekt, mer med mellom og mørke farger (XD-base). 
Dette kan skape en hvit tåke eller hvite flekker. Dette 
er grunnen til at fortynning ikke blir anbefalt.
Gjenta neste strøk etter 8 timer. Hvis du trenger et 
tredje lag, mal først etter 24 til 48 timer.

Temperatur: >5°C, <35°C 
(luft, overflate og materiale).
Relativ fuktighet: 85% maks.
Unnlatelse av overholdelse av bruksbetingelser, 
applikasjonsmetoder og / eller tørketider kan påvirke 
malingsfargen og sluttresultatet.

Farger
Er i henhold til pure & original fargekart
Vær oppmerksom på: fargeprøver fra vårt håndmalte 
fargekart viser Classico kalkmaling. Fargenyanser 
vil forekomme, og fresco vil oppleves lysere på vegg 
enn de håndmalte classico fargeprøvene. Fresco er et 
naturlig produkt med fargevanser og viser en typisk 
kalk effekt, derfor kan nøyaktig samme farge ikke 
garanteres. Kalk effekten vil bli mer merkbar i mørkere 
farger på grunn av kontrasten mellom pigmentene og 
den hvite kalken.
Vær oppmerksom på: Fargeavvik fra fargeprøvene er 
relatert til materialer som brukes.

Tilgjengelig
tilgjengelig i 1L, 2,5L og 5L.

Beskyttelse
Fresco kalkmaling tåler ikke vannsprut, er meget 
porøs og absorberer derfor vann og fett enkelt.
Direkte sprut av vann eller kondens kan føre til 
varige vannmerker. For å forhindre dette kan Pure & 
Original Dead Flat Eco Sealer brukes som forsegler. 
Dette forsterker fargen(mørkere) og gjør overflaten 
mer vaskbar og enkel å rengjøre.
Vær oppmerksom på: Påføring av tykke eller 
uregelmessige strøk av sealer kan skape en hvit dis 
(mer på mørke farger). Tillat min. 7 dager tørketid før 
du bruker Dead Flat Eco Sealer. Eco sealer påføres 
i tynne strøk, ufortynnet med en lo-fri fuktig klut 
eller pensel. Eco Sealer gjør ikke veggen vannfast, 
påfør flere tynne lag for bedre vaskbarhet.

Rengjøring
Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk 
med såpe og vann.

Fakta for produktet ved 20ºC
Spesifikke tyngdekraft; 1,4 g/cm³ 
Teoretisk dekkevne;   8 til 10 m²/L
Tørketid;;   Støvtørr 2 - 3 timer
Overmalbar;    Etter min. 8 timer
Brennbar;   Nei

EU-limit: dette produktet inneholder. 0 gr/l VOC/VOS.

Oppbevares i originalemballasjen og på et frostfritt 
sted:
6-12 måneder. pigmentert fresco har en holdbarhet 
på 6 måneder. Fresco kalkmaling kan ikke blandes 
med annen maling. pigmentert Fresco kan etter hvert 
bli lysere i fargen, og noe som er naturlig for dette 
mineralske produktet.

Teknisk rådgivning
Ikke alle overflater og deres behandlinger kan 
beskrives i denne tekniske
informasjonen. Ta kontakt med din forhandler for å få 
råd om konkrete utfordringer.
Denne tekniske informasjonen er basert på de nyeste 
malings-teknikker. Pure & Original
påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte 
skader som kan oppstå ved bruk eller
tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk 
og de forhold produktet benyttes
under ligger utenfor vår innflytelse og store 
forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av
prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent 
bruker.

Sikkerhet
Dette produktet irriterer hud og øyne. Vennligst vask 
grundig med mye vann og kontakt lege hvis nødvendig. 
Hold maling utenfor barnas rekkevidde. Ventiler godt 
under pøføring og tørkeprosessen.
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