
I N S P I R I N G  P A I N T S

ARBETA MED NATUREN 

 AUTENTICO
  VOLTERRA

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

Autentico Volterra är en kraftig kalkfärg och kombinerar den enkla appliceringen av vanlig kalkfärg 
med skönheten hos en putsad yta.

Kalkfärg i allmänhet är en färg som har använts i århundraden. Till skillnad från vanliga färger 
skapar kalkfärg inte en film under torkningsprocessen utan härdar genom karbonatisering. Denna 
process sker när kalken stelnar genom att absorbera koldioxid från luften. Denna cykliska process 
är unik och värdefull när man anser - precis som vi - att miljöpåverkan måste beaktas.

Kalkfärg är en CO2-neutral färglösning och är på grund av sitt relativt höga pH-värde antibakteriell 
och antiallergisk. 

Om du kombinerar miljöfördelarna med användarvänligheten och den vackra finishen möter du Au-
tentico Volterra. En kalkfärg som vi tillverkar med stolthet och glädje.

Att applicera kalkfärg är inte svårt, och när du accepterar de naturliga egenskaperna är en vacker 
och hälsosam finish inom räckhåll. Läs följande sidor noggrant för att få ut det mesta av Autentico 
Volterra.



I N S P I R I N G  P A I N T S

FÖRBEREDNING

Kalkfärg behöver en mineralisk yta för att kunna stelna och härda. Om din vägg lider av ojämnt sug, 
t.ex. när reparationer har gjorts, eller om det finns risk för genomblödning (vid allmän förorening, 
t.ex. nikotinfläckar), applicera ett lager Autentico primer som blockerar fläckar för att säkerställa och 
skapa ett jämnt sug.

Låt den fläckblockerande primern (om applicering behövdes) torka i minst 4 timmar.

APPLICERING STEG 1

Applicera ett lager Autentico Velvet i samma färg som 
den önskade färdiga färgen på Autentico Volterra.

Applicera Autentico Velvet med en 3” bred pensel, helst 
på ett kors och tvärs.

Låt Velvet torka i minst 4 timmar.
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APPLICERING STEG 2

Starta tillämpningen av Autentico Volterra.

Verktyg du behöver:

Du behöver använda följande verktyg: Autentico 3” borste: Detta är en platt, bred pensel som kla-
rar tjockleken på Volterra. 
Spackel eller bred spackelkniv för att jämna ut Volterra.
Sandpapper med kornstorlek 400-600 för att slipa bort oönskade ojämnheter.
Tejp av god kvalitet (du har förmodligen redan använt den innan du applicerade den fläckskyddan-
de primern och/eller Velvet).

Om du är högerhänt börjar du applicera Volterra i väg-
gens övre vänstra hörn. Om du är vänsterhänt börjar du 
i det övre högra hörnet. Använd den 3” breda borsten.

Arbeta nedåt och åt sidorna för att bilda ett vinstocks-
mönster.

Efter att ha täckt ett område på cirka 40 x 40 cm, och 
med Volterra fortfarande våt, slätar du ut Volterra med 
en spackel eller en bred spackelkniv. Håll spackeln/
spackelkniven i en vinkel på 30 grader. Du kommer att 
se och känna hur lätt det är. Rengör kanten på spac-
keln/spackelkniven regelbundet. 

På bilden till höger ser du att det övre högra hörnet re-
dan är utjämnat, medan den nedre delen fortfarande har 
penselmärken.

Håll en våt kant och arbeta dig gradvis nedåt och till 
sidorna. Genom att hålla en våt kant undviker du att 
torkningsmönster blir synliga.

Observera att Volterra ser mörkare ut när den fortfarande är våt. men den kommer att stelna och 
härda till samma färg som den underliggande sammet (i det här fallet var färgen Massai).
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På bilden till höger ser du hur vinrankemönstret utvecklas 
samtidigt som du håller kanterna våta och släpper ut pen-
selmärkena.

Om området som ska täckas blir för stort och kanterna bör-
jar torka innan du hinner släta ut dem, arbeta med två. En 
person applicerar Volterra med en pensel medan den andra 
gör utjämningen.

Vissa områden kan vara svåra att jämna ut. Försök att an-
vända en mindre och flexibel spackelkniv. Du kan korrigera 
spackelmärken senare med fint sandpapper när Volterra 
har torkat helt.
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Så här ser väggen ut efter 
att vi har avslutat vinstocks-
mönstret.

Du märker att ljusare fläckar 
dyker upp. Detta är normalt, 
Volterra karboniserar och ab-
sorberar koldioxid. 
De mörkare fläckarna kommer 
att bli mindre och mindre syn-
liga och Volterra visar den färg 
du förväntade dig.

Vissa fläckar kommer dock att 
förbli synliga och är en del av 
charmen med kalkfärg.

Låt ditt arbete torka i 6-8 
timmar (beroende på omgivnin-
gens temperatur och luftfuk-
tighet).



I N S P I R I N G  P A I N T S

När Volterra har torkat helt (härdningen pågår i flera veckor) kan du märka vissa ojämnheter. Du kan 
slipa bort dessa med mycket fint sandpapper (400-600 kornstorlek). Tryck inte för hårt, Volterra är 
fortfarande mjuk.

Ta bort damm med en luddfri bomullsduk och ta bort maskeringstejpen. Använd aldrig vatten för att 
rengöra Volterra; detta kommer att lämna märken och fläckar. På nästa sida hittar du information om 
hur du skyddar Volterra (om det behövs).
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ENJOY!

Njut av ditt arbete och se 
hur Volterra har gjort dina 
väggar charmiga.

Det är verkligen inte en 
vanlig yta, och du kom-
mer att se fläckar och en 
molnig effekt. Det är vad 
kalkfärg gör och en tung 
kalkfärg, som Volterra i 
synnerhet.

Detta är den charm 
Volterra skapar. Det är 
Volterra som tillför en 
hälsosam, hållbar och 
charmig touch.

SKYDD AV
Karboniseringsprocessen fortsätter i cirka 3 veckor efter att du har applicerat Volterra. Efter den-
na period och vid behov kan du skydda Volterra med Autentico Eco Sealer. Applicera tätningsmedlet 
med en rulle. Späd det första lagret med 20 % vatten. Låt torka i 2-3 timmar och applicera sedan ett 
andra lager. Späd inte ut det andra lagret. Efter torkning kommer Volterra att se något mörkare ut, 
detta är normalt.
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OMRÅDEN MED BEGRÄNSAT TILLTRÄDE.
Volterra är en fuktöppen och mjuk dekorativ yta. Den är utmärkt att använda på väggar och möbler, 
men du bör inte använda den i våtutrymmen som badrum och duschkabiner. För dessa områden 
rekommenderar vi Autentico Concreto, en mikrocement som lanseras våren 2022.

TÄCKNING
Om du behöver applicera Autentico Stainblocking primer behöver denna primer endast ett lager och 
täcker 10-12 m2/L.
Autentico Velvet, den färgade grundfärgen för Volterra, täcker också 10-12 m2/L. Du behöver också 
bara ett lager.
Autentico Volterra är tjockare än den vanliga färgen och täcker mellan 6-8 m2/L. Volterra finns i en 
burk på 2,5 l och den täcker 15-20 m2 med bara ett lager.
Autentico Eco Sealer täcker 14 m2/L när den späds ut med 20 % vatten och 10-12 m2/L direkt från 
burken.

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG
När du följer riktlinjerna är Autentico Volterra lätt att applicera. Tänk på att du arbetar med naturen 
och att slutresultatet aldrig blir detsamma. Det är din personliga touch som påverkar finishen. 
Om du behöver hjälp, råd eller om du bara vill dela med dig av dina tankar, skicka ett e-postmed-
delande till oss på support@autentico-paint.com. Vi är här för att hjälpa dig att få ut det mesta av 
denna exceptionella finish.

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

