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FIN GAMMEL

Kalkbaseret dekorslæmming
til kalk, mur og beton

Beskrivelse
Fin Gammel er en kalkbaseret , vandtæt og diffusionsåben edelslæmning til overfladebehandling af kalkbaseret
underlag, mur og beton. Fin Gammel blandes med vand og giver en dekorativ, mat overflade.
Fin Gammel leveres i flere farver, se farvekort.
Anvendelsesområder
Ind- og udvendigt på kalkbaseret underlag, beton, puds, tegl og andet murværk på både nybyggeri og ældre
bygninger. Kan også benyttes på landejendomme, lader m.m. for dekorativ og desinficerende effekt.
Anvendelsestemperaturen bør ligge mellem 10 og 18 C . laveste temperatur er +5, dette gælder også for
underlaget.
Brugsanvisning
Forarbejde - underlag
Fladen skal være fri for løse partikler, støv og fedt m.m.. faste, sugende underlag forvandes - men undgå
vandfilm. Svage, sugende flader skal først primes med Hey'di KZ blandet med vand i forholdet 1:1.
På kalkede flader er en let børstning tilstrækkelig forbehandling.
Til udbedring af sår og skader skal benyttes Fin Gammel Mørtel
Blandingsforhold/ anvendelse
Fin Gammel blandes med rent vand, som hældes i blandespanden først. Små mængder kan røres op ved
hånden, til større mængder bør der anvendes elektrisk boremaskine med piskeris eller universalmikser.
Påføring foretages med slæmmekost.
Benyt ca. 3-3,25 l vand til 10 kilo Fin Gammel. Lad blandingen stå i nogle minutter inden der atter røres og
eventuelt justeres med mere vand.
Opblandet masse skal bruges fortløbende. Massen vil stivne en anelse under arbejdet og kan spædes op med
lidt ekstra vand *)
Blandingen skal være let at påføre, men skal ikke løbe. Næste lag påføres, når det første er afbundet, -dagen
efter eller senere. To lag giver en overflade som er tæt for slagregn.
Undgå at påføre Fin Gammel på varm mur eller i stærkt solskin.
Redskaber rengøres med vand

Forbrug
Slæmning: Ca. 1 1,5 kilo pr. m2 pr. lag
Tørretid
Fin Gammel hærder (karbonatiserer) vha. kuldioxid i luften, derfor skal en behandlet flade beskyttes mod direkte
regn i ca. 2 3 døgn efter påføring
Lagring
Lagres tørt i op til 2 år
*)Gælder kun hvid.
Pigmenteret base kan ændre farve, hvis vandmængden ikke er den samme i alle blandinger. Indenfor samme
område, må der derfor arbejdes kontinuerligt, og lagene skal stryges på vådt-i-vådt. Pigmenteret kalkslemning vil
aldrig synes som en ensartet overflade.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.
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