
REN
KRIDTEHVIDT

KALK A/S   ·   Bredeløkkevej 12  ·  4660  Store Heddinge  ·  Danmark  ·  Tel. +45 5650 3000  ·  info@kalk.dk  ·  www.kalk.dk

Dette produkt er 
EcoLabel 

certifi ceret



REN KRIDTEHVIDT

Produktbeskrivelse 
REN Kridtehvidt er en miljømærket maling af høj kvalitet til indendørs 
brug. Den er et godt alternativ til både acryl- og silikatmalinger og er 
velegnet til overflader hvor der ønskes en åben overfladebehandling 
og en bæredygtig løsning.

REN Kridtehvidt har CaCo3 som hovedingrediens og indeholder  
ingen organiske opløsningsmidler (VOC), ingen konserveringsmidler 
(MI og MIC), ingen blødgørere (APEO), ingen biocider/fungicider, 
ingen tungmetaller og ingen mikroplast.

Produktegenskaber 
REN Kridtehvidt har enestående tekniske og miljøvenlige  
egenskaber, er høj diffusionsåben (Klasse 1), har særdeles god 
dækkeevne og gode påføringsegenskaber. Produktet fremstår 
med et mat og stofligt udseende i lighed med traditionel kalk. 
Den kan anvendes på puds, spartel, filt, tapet o.lign. samt på  
tidligere malebehandlede overflader. 

Anvendelsesområde  
Kan anvendes indendørs på alle ubehandlede mineralske underlag, 
tapeter o.lign, samt på tidligere malebehandlede overflader med 
fastsiddende gamle malingslag som fx. acryl- og silikatmaling. 

Emballage 
REN Kridtehvidt leveres i 4 L og 10 L plastspande med tætsluttede 
låg.

Vejledende forbrug 
Vejledende forbrug 5-8 m² pr. liter afhængig af underlagets  
beskaffenhed. Vær opmærksom på at påføring i for stor lagtykkelse 
kan forårsage mikrorevner. Det anbefales at give 2 lag. Første lag 
fortyndet med 5-10% vand. 

Udførelse 
REN Kridtehvidt påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. 
Underlaget skal være rent, tørt, fastsiddende og uden væsentlig 
afsmitning. Tidligere filmdannende behandlinger, skal fjernes inden 
malebehandling kan påbegyndes.  
 
Eventuelle begroninger afvaskes med Alli Væk. Små revner og mindre 
skader udfyldes med REN Spartelmasse. Underlaget grundes med 
REN Kridtehvidt fortyndet med 5-10 % vand. Undgå kraftig piskning 
for at minimere bobeldannelse.  
 
REN Kridtehvidt påføres 1-2 gange og kan overmales efter 4 timer 
ved temperatur på 25° C og 60 % RF. Er slibning nødvendig skal 
egnet sikkerhedsudstyr anvendes og slibeudstyr være monteret  
med støvsuger. Udfør altid en prøvebehandling inden arbejdet  
påbegyndes.

Airless
Vær opmærksom på at produktet ved lavere temperaturer bliver 
tykkere og sværere at pumpe. 
 
Spray vinkel: 30º 
Spray distance: 50-60 cm 
Dysse størrelse: 0,027 i. 
Mindste styrke af maskinen: 1750 W 
Maskine filter: 30-40 mesh. 

Anvendelsesbegrænsninger 
Mineralske underlag skal være mindst 28 dage gamle og fremstå  
hvidtørre, inden malebehandlingen kan påbegyndes.  
REN Kridtehvidt må kun anvendes ved temperaturer over +5° C  
og under +25° C. Luftfugtighed skal være under 60 % RF.  
 

REN Kridtehvidt må ikke anvendes på overflader der er i konstant 
kontakt med vand eller på vandrette flader uden fald. Eventuelle 
fugtproblemer skal være løst før malebehandling påbegyndes.  
REN Kridtehvidt forhindrer ikke gennemslag fra vandopløselige 
farvestoffer, vandskjolder eller salte.  
 
REN Kridtehvidt kan ikke pletrepareres, uden det efterfølgende 
kan ses. Underlag skal være modstandsdygtige overfor høj alkalitet. 
Flader der ikke skal behandles f.eks. glas, natursten, metal osv. skal 
afdækkes. 

Opbevaring 
Holdbar i mindst 12 måneder ved kølig, men frostfri opbevaring i 
tæt tillukket originalemballage. Undgå direkte soleksponering.  
REN Kridtehvidt kan fortykkes uden at miste sine egenskaber,  
omrør altid før brug. Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Undgå at størknet maling fra spandens inderside falder ned i 
restmalingen.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Tekniske data
Densitet ISO 2811-1 1,68 ± 0,05 g / cm

pH -               9 ± 1

Viskositet UNE 48076 [100-120] K.U.

Tørstofindhold %     - 70 ± 5 %

Vaskbarhed ISO 13300 Klasse 2

Gennemtrængelighed for vanddamp EN 1062-1 Klasse 1
SD < 0,14 m

Brandmodstandsevne EN 13501-1  B-S1, d0

Udseende/finish - Kalkmat

VOC-indhold ASTM D2369-10             <1 g / l

MAL kode - 00-0/1993

SD-værdi Class 1 <0,07

Affaldshåndterring
Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale 
myndigheders anvisninger. 

Sikkerhed
Sikkerhedsdatablad og produktblad m.m. kan downloades på 
renmaling.dk     
             
Teknisk support
I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

PR-nummer
4262850

Version
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De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK 
A/S erffaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i nor-
male situationer og i overensstemmeslse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske 
specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men 
er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere 
produktets egenthed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder 
sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version 
annullerer tidligere udgaver.
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