Weber kalkbruk
Sor t iment söversikt
Vägleder dig i valet av
kalkbruk

Kalkbaserad puts
Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad.
Grundregeln vid renovering av putsade ytor är att
använda ett bruk som är så likt det ursprungliga
materialet som möjligt. D.v.s. kalk på kalk.
Kalkbruk används i huvudsak på äldre byggnader
byggda före 1950.
Dom flesta kyrkor, slott och herrgårdar är putsade
med kalkbaserade putsmaterial. Givetvis så finns det
även mycket fastigheter av mer vanlig karaktär som
är putsade med kalkbruk och med en mängd olika
strukturer och tekniker.

Blandning av kalkbruk
Kalkbruk behöver blandas under relativt lång tid för
att få en bra arbetsbarhet och funktion. Detta gör att
det inte går att använda genomströmningsblandare
vid blandning av dessa produkter. Vid blandning
i snabblandare ska bruket blandas cirka 5 min samt
i planblandare eller tombola cirka 12 min.

webercal
webercal-produkter används för det flesta putsningsarbeten av byggnader som sedan tidigare är med
någon typ av kalkbruk. webercal-produkter är pumpbara och Nordic-produkterna är endast för handapplicering.
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Kalkbruk
webercal 142 Kalkbruk – K 100/850 – 0–3 mm
Används som lagnings- och grovputsbruk för omputsning och renovering av tidigare kalkputsade fasader.
Även lämpligt för invändiga ytor. Lämpligt vid lagning
av befintliga kalkputser med låg hållfasthet samt vid
renovering av svaga underlag med låg hållfasthet.
Åtgång: 20 kg/10 mm/m2.
Förp: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

webercal 144 Kalbruk Fin – K 100/675 – 0–1 mm
Används där man vill uppnå en extra slät och jämn
yta, tex på omfattningar och listdragningar.
Detta bruk fungerar även som finlagningsbruk när
man ska laga mindre skador eller sprickor i en fasad.
Även för invändiga ytor.
Åtgång: 10 kg/5 mm/m2.
Förp: 25 kg, storsäck 1000 kg.

Weber Hydrauliska Kalkbruk
webercal 109 Hydraulisk kalkgrundning –
KKh 10/90/400
Används som tunngrundningsbruk på underlag av
tex tegel och natursten för att skapa god vidhäftning
och jämnare sugning för nästkommande putsskikt.
Åtgång: 4-6 kg/m2.

Vattrivningsbruk
webercal 145 Vattrivningsbruk – K 100/600
Vattrivningsbruk används framförallt vid varsamma
renoveringar av kulturbyggnader som är slätputsade
med kalkbruk.
Åtgång: 2-4 kg/m2.
Förp: 25 kg och storsäck 1000 kg.

Förp: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons
ficka.

webercal 159 Hydrauliskt Kalkbruk Grov
utfyllnad 0-6 mm – KKh 15/85/600
Ett unikt pumpbart utstockningsbruk för väldigt tjocka
påslag, detta bruk kan läggas på i tjocklek upp till
20 mm/påslag vilket sparar antal påslag vid utfyllnader av fasader.
Åtgång: 20 kg/10 mm/m2.
Förp: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons
ficka.

webercal 158 Hydrauliskt Kalkbruk Grov 0-3 mm
KKh 15/85/600
Grovstockningsbruk, används till grovputsning på
fasader där det krävs en tjockare putsuppbyggnad,
eller som underlag för webercal 148 Hydrauliskt Kalkbruk. Innehåller fiber.
Åtgång: 20 kg/10 mm/m2.
Förp: 25 kg säck, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons
ficka.

webercal 148 Hydrauliskt Kalkbruk –
KKh 15/85/650 – 0–3 mm
Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk
än vad som kan uppnås med luftkalkbruk. Är även
lämpligt för fasader där kalkbruk har föreskrivits men
byggnaden är i ett utsatta läge, tex vid kusten och
andra slagregnsrika områden. Rekommenderas vid
renovering av äldre byggnader där det befintliga
kalkbruket har mycket god hållfasthet.

Hydrauliskt Kalkmurbruk/fogbruk
webercal 156 Hydraulisk Kalkfog M 0,5 –
KKh 15/85/550 – 0–3 mm
Specialanpassat pumpbart hydrauliskt kalkfogbruk för
om- och efterfogning av murverk.
Förp: 25 kg och storsäck 1000 kg.

Weber Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5 –
0-3 mm – KKh 0/100/525
Murbruk baserat på hydraulisk kalk. Anpassat för murning av tegel där ett kalkbaserat murbruk efterfrågas.
Förp: 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10 tons ficka.

Weber Färgat Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5 –
0-3 mm – KKh 0/100/525
Murbruk baserat på hydraulisk kalk. Anpassat för
murning av tegel där ett kalkbaserat färgat murbruk
efterfrågas.
Finns att beställa i Webers 45 standardkulörer 23XXX.
Förp: 25 kg, storsäck 1000 kg och löst i 10 tons ficka.

Weber färgat hydrauliskt kalkfogbruk M 0,5 –
1 mm – KKh 15/85/550
Fogbruk baserat på hydraulisk kalk i 1 mm fraktion avsett framförallt för omfogning av tegel som är murad
med smala murfogar upp till cirka 6 mm.
Finns att beställa i Webers 45 standardkulörer 23XXX.

Kan även användas vid mindre fogning, dock ej till
konstruktionsmurning.
Åtgång: 20 kg/10 mm/m2.
Förp: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka.

webercal 152 Hydrauliskt Kalkbruk Fin –
KKh 20/80/600 –0–1 mm
Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där
slät och jämn yta erfordras, tex vid omfattningar och
listdragning. Även för invändiga ytor.
Åtgång: 10 kg/5 mm/m2.
Förp: 25 kg säck och storsäck 1000 kg.
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Weber Nordic
Produkter utvecklade för restaurering av byggnadsminnen och byggnadsverk där kalkrika bruk sedan
tidigare har använts. Samtliga Weber Nordic produkter har en sammansättning enligt 1.1 principen för att
uppnå bästa möjliga flexibilitet. Endast för handapplicering. Läs mer om Nordic sortimentet på weber.se

Nordic Kalkbruk
Nordic Kalkbruk 3 mm – K 100/800
Används till grovputsning samt i vissa fall till murning.
Förp: 25 kg säck och storsäck 1000 kg.

Nordic Kalkbruk 1 mm – K 100/800
Används till grovputsning samt i vissa fall till murning.
Förp: 25 kg säck.

Nordic Hydrauliskt Kalkbruk
Nordic Hydraulisk 3 mm – KKh 40/60/725
Används till grovputsning samt i vissa fall till murning.
Förp: 25 kg säck och storsäck 1000 kg.

Nordic Hydraulisk 1 mm – KKh 40/60/725
För finputsning utanpå Nordic hydraulisk 3 mm putsbruk eller på befintligt hydrauliskt kalkbruk.
Förp: 25 kg säck.

Nordic Vattenrivning – K 100/725
Vattenrivningsbruk för restaurering.
Förp: 20 kg säck.

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se

Viktigt

Läs alltid gällande produktblad innan
beställning av respektive produkt. Beakta
konstruktionsmässiga kvalitetskrav på murbruk,
armering samt murblock och tegel som
kan finnas i det specifika projektet.

