
Combimix produktdatablad

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens 
användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förut-
sättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruk-
tion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra 
produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstå-
ende information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Produktbeskrivning
KC-färg är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnads-
medel.

Användningsområde
Produkten är avsedd för målning inom- och utomhus på KC-puts i styrkeklass C (CS II) och D 
(CS I) samt på vissa typer av hydraulisk kalkputs i utsatta lägen. Används med fördel såväl vid 
renovering som vid nyproduktion.

Förbehandling
Ny Puts: Oftast behövs inget förarbete, borsta bara bort lösa korn. Äldre, tidigare obehandlad 
puts: Rengör från smuts, sot och alger. Om nödvändigt, använd algtvätt. Ytor tidigare målade 
med kalkfärg: Avlägsna alla eventuella lösa färgrester samt smuts och alger. Rengöringen utförs 
genom borstning med stålborste eller med lättblästring/ lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan 
hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas. Putslagningar innan målning: Eventuella putslag-
ningar utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målning. Lag-
ningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.

Blandning
KC-färg är efter maskinell uppvispning med rent vatten och svällning i ca 15 min, klar för använd-
ning. Omrörning ska ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent. Blandad färg 
måste användas inom två timmar efter tillredning.

Applicering
Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden ska vara lätt fuktig vid 
utförandet. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning. Även under arbetets 
gång ska underlaget fuktas i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller 
tjocka skikt finns i den färdiga målningen. Detta gäller både vid första och efterföljande strykningar.  
KC-färg appliceras tunt med en mjuk kalkborste/plafondpensel genom krysstrykning. Arbeta all-
tid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs normalt två gånger 
med minst ett dygn emellan.

Efterbehandling och uttorkning
Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta 
utan rinning. Härdningstiden kan variera mellan 3–5 dygn efter sista strykningen och avslutad 
eftervattning. Arbete sker bäst när temperaturen är mellan 10–20 ºC och när luftfuktigheten är 
hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under 5 ºC. Detta gäller även 
under den första veckan efter avslutat arbete.

Lagringstid och förpackning
Torrt på obruten plastad lastpall, ca 12 månader från produktionsdatum. Produkten levereras i 
säckar om 20 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomma, rengjorda säckar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, låt härda 
och deponera som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät. 

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare 
odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Produktgrupp: Fasadfärger
Datum: 2016-08-08

Sid: 1(1)KC-färg 
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tim

10–20 °C
15 

min

Tekniska data
Bindemedel Släckt kalk och 

vitcement

Ballast Dolomitmjöl

Vattenbehov 0,8–1,0 l/kg

Pigment Kalk- & ljusäkta 
mineraliska pigment

Materialåtgång (vid 
två strykning)

ca 0,6–0,8 kg/m²

http://www.combimix.com/se/produkter/produktsortiment/fasad/fasadfarg/kc-farg-info

