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ARBEJDE MED              
NATUREN 

 AUTENTICO
  VOLTERRA

RETNINGSLINJER FOR 
ANSØGNING

Autentico Volterra er en kraftig kalkmaling, der kombinerer den lette påføring af standard kalkmaling 
med den smukke pudsede finish.

Kalkmaling er generelt en maling, der har været anvendt i mange år. I modsætning til standardmaling 
danner kalkmaling ikke en film under tørringsprocessen, men hærder gennem karbonatisering. Den-
ne proces opstår, når kalken hærder ved at optage CO2 fra luften. Denne cykliske proces er unik og 
værdifuld, når man - ligesom vi - mener, at der skal tages hensyn til miljøpåvirkningen.

Kalkmaling er en CO2-neutral malingsløsning og er på grund af sin relativt høje pH-værdi antibakte-
riel og antiallergisk. 

Hvis du kombinerer de miljømæssige fordele med brugervenligheden og den smukke finish, møder 
du Autentico Volterra. En kalkmaling, som vi laver med stolthed og glæde.

Det er ikke svært at påføre kalkmaling, og når du accepterer de naturlige egenskaber, er en smuk 
og sund finish inden for rækkevidde. Læs de følgende sider grundigt igennem for at få mest muligt 
ud af Autentico Volterra.
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FORBEREDELSE

Kalkmaling har brug for en mineralsk overflade for at hærde og hærde. Hvis din væg lider under 
ujævn sugning, f.eks. når der er foretaget reparationer, eller hvis der er risiko for gennemblødning (i 
tilfælde af generel forurening, f.eks. nikotinpletter), skal du påføre et lag Autentico pletblokeringspri-
mer (Autentico Stainblocking Primer)for at sikre og skabe en jævn sugning.

Lad den pletblokerende primer (hvis det har været nødvendigt at påføre den) tørre i mindst 4 timer.

PÅFØRING TRIN 1

Påfør et lag Autentico Velvet i samme farve som den 
ønskede færdige farve af Autentico Volterra.

Påfør Autentico Velvet med en 3” bred pensel, ideelt set 
på kryds og tværs.

Lad Velvet tørre i mindst 4 timer.
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PÅFØRING TRIN 2

Start applikationen af Autentico Volterra.

Værktøjer, du skal bruge:

Autentico 3” børste: Dette er en flad, bred pensel, der kan klare tykkelsen af Volterra. 
Spartel eller en bred spartelkniv til at glatte Volterra.
Sandpapir med en kornstørrelse på 400-600 til at slibe uønskede ujævnheder væk.
Afdækningstape af god kvalitet (du har sikkert allerede brugt det, før du påførte den pletblokeren-
de primer og/eller Velvet).

Hvis du er højrehåndet, skal du begynde at påføre 
Volterra i det øverste venstre hjørne af væggen. Hvis du 
er venstrehåndet, skal du starte i øverste højre hjørne. 
Brug den 3” brede pensel.

Arbejd nedad og til siderne for at danne et vindruemøn-
ster.

Når du har dækket et område på ca. 40 x 40 cm, og 
Volterra stadig er våd, glattes Volterra ud med en murs-
ke eller en bred spartelkniv. Hold spartlen/spartelkniven 
i en vinkel på 30 grader. Du vil se og føle, hvor let det er. 
Rengør kanten af spartel/spartelkniven regelmæssigt. 

På billedet til højre ser du, at det øverste højre hjørne 
allerede er udglattet, mens den nederste del stadig har 
penselmærker.

Hold en våd kant, og arbejd dig gradvist nedad og til 
siderne. Ved at holde en våd kant undgår du, at tør-
ringsmønstre bliver synlige.

Bemærk, at Volterra ser mørkere ud, når den stadig er våd, men den hærder og hærder til samme 
farve som den underliggende fløjl (i dette tilfælde var farven Massai).
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På billedet til højre kan du se, hvordan vinranemønsteret 
udvikler sig, mens du holder kanterne våde og glatter pen-
selmærkerne ud.

Hvis det område, der skal dækkes, bliver for stort, og kan-
terne begynder at tørre, før du kan glatte dem ud, kan du 
arbejde med to. Den ene person påfører Volterra med en 
pensel, mens den anden udglatter.

Nogle områder kan være vanskelige at udjævne. Prøv at 
bruge en mindre og fleksibel spartelkniv. Du kan rette spar-
telmærker senere med fint sandpapir, når Volterra er helt 
tørret.
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Sådan ser væggen ud, efter at 
vi har færdiggjort vindruemøn-
steret.

Du bemærker, at der kommer 
lysere pletter. Det er normalt, 
da Volterra er ved at karboni-
sere og absorbere CO2. 
De mørkere pletter bliver mind-
re og mindre synlige, og Vol-
terra viser den farve, som du 
forventede.

Nogle pletter vil dog fortsat 
være synlige og er en del af 
charmen ved kalkmaling.

Lad dit værk tørre i 6-8 timer 
(afhængigt af de omgivende 
temperaturer og luftfugtighed)
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Når Volterra er helt tørret (hærdningen varer flere uger), kan du bemærke nogle uregelmæssighe-
der. Du kan slibe disse væk med meget fint sandpapir (400-600 grid). Du må ikke trykke for hårdt; 
Volterra er stadig blødt.

Fjern støv med en fnugfri bomuldsklud, og fjern afdækningstapen. Brug aldrig vand til at rengøre 
Volterra; det vil efterlade mærker og pletter. På næste side finder du oplysninger om beskyttelse af 
Volterra (hvis det er nødvendigt).
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ENJOY!

Nyd dit arbejde og se, 
hvordan Volterra har givet 
dine vægge charme.

Det er bestemt ikke en 
almindelig finish, og du vil 
se pletter og en skyet ef-
fekt. Det er det, som kalk-
maling gør, og en kraftig 
kalkmaling, som Volterra i 
særdeleshed.

Det er den charme, som 
Volterra skaber. Det er 
Volterra, der tilføjer et 
sundt, bæredygtigt og 
charmerende touch.

BESKYTTELSE
Karboniseringsprocessen fortsætter i ca. 3 uger efter, at du har anvendt Volterra. Efter denne peri-
ode og hvis det er nødvendigt, kan du beskytte Volterra med Autentico Eco Sealer. Påfør forseglingen 
med en rulle. Fortynd det første lag med 20 % vand. Lad det tørre i 2-3 timer, og påfør derefter et 
andet lag. Det andet lag må ikke fortyndes. Efter tørring vil Volterra se lidt mørkere ud, det er nor-
malt.
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OMRÅDER MED BEGRÆNSET ADGANG
Volterra er en fugtig åben og blød dekorativ finish. Den er fremragende til brug på vægge og mø-
bler, men du bør ikke bruge den i våde områder, f.eks. badeværelser og brusekabiner. Til disse 
områder anbefaler vi Autentico Concreto, en mikrocement, der lanceres i foråret 2022.

DÆKNING
Hvis du har brug for at anvende Autentico Stainblocking primer, skal denne primer kun have ét lag og 
dækker 10-12 m2/L
Autentico Velvet, den farvede grundmaling til Volterra, dækker også 10-12 m2/L. Du behøver også 
kun ét lag.
Autentico Volterra er tykkere end den sædvanlige maling, og den dækker mellem 6-8 m2/L. Volterra 
leveres i en 2,5 l dåse, og den dækker 15-20 m2 med kun ét lag.
Autentico Eco Sealer dækker 14 m2/L, når den fortyndes med 20 % vand, og 10-12 m2/L direkte fra 
dåsen.

VI ER HER FOR AT HJÆLPE
Når du følger retningslinjerne, er Autentico Volterra let at anvende. Husk på, at du arbejder med na-
turen, og det endelige resultat vil aldrig blive det samme. Det er dit personlige præg, der har indfly-
delse på resultatet. 
Hvis du har brug for hjælp, råd eller bare ønsker at dele dine tanker, kan du sende os en e-mail 
på support@autentico-paint.com. Vi er her for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af denne 
enestående finish.

mailto:support%40autentico-paint.com?subject=

