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Vad	är	Kalklitir	

Kalklitir är en underbar färg med lite betongkänsla, rå och matt men ändå mjuk. Kalklitir ska målas 
med bred pensel för att få den här levande strukturen (målar man med roller så försvinner strukturen 
och allt blir ”platt” och samma) 

Texturen är matt. Beroende på hur mycket du tar i när du målar så blir det olika karaktär, målar du 
normalt med penseln får du en struktur men tar du i och ”målar med mycket kraft” så blir 
strukturskillnaden ännu mer tydlig. Det är såklart en smaksak vad man gillar bäst. 

Kalklitir är isländskt och gjord av vatten, kalk och pigment. 

Färgen är förpackad i vackra påsar om 1 kg pulver. 1 kg pulver mixas med 1,7 liter vatten = 2 liter färg. 
1 påse om 1 kg räcker till 8-12 kvm (målat 2 lager) 

Kalklitir kan användas inomhus, utomhus och på möbler. Färgen ska målas med en bred pensel.  

Kalklitir är en naturprodukt och är möjligen den mest miljövänliga färgen som finns.  

Hittar man inte riktigt rätt nyans kan man såklart blanda 2 färger till en egen nyans, allt är möjligt med 
Kalklitir! 

Kalklitir är speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t ex källare, badrum etc.  Färgen andas och den 
motverkar fuktskador.  

Kalklitir är lite som version 2 av den gamla Kalkfärgen som funnits i många hundra år, den beter sig 
annorlunda och går inte att jämföra. Kalklitir fäller inte, smular inte, färgar inte heller av sig om du går 
mot den,  

Färgen kan sparas i förslutet kärl i 1 år. Perfekt om man fått fläckar på väggen för att måla över enkelt. 

Kalklitir är känslig mot fläckar liksom som all matt färg. Skillnaden mellan Kalklitir och målarfärg 
baserad på konstgjorda substanser som plast/latex är att Kalklitir är sandig och tillåter luften att gå 
igenom. Medan färg med plast/latexmaterial bildar en hinna på ytan och stänger inne eventuell fukt 
från väggen.  

Fläckar och märken är oftast inga problem men på vissa ställen, tex ovanför en köksspis, där det kan 
komma flott och fläckar så rekommenderar vi att ha ett lack ovanpå. Kalklitir rekommenderar Panel 
Lakk klar från Jotun. 

Underlag:	

Tapet, matt:   

Det går bra att måla Kalklitir direkt på tapeten. 

Mönstrad tapet:  

Kalklitir är heltäckande så det går bra att måla direkt på tapeten utan att grundmåla. Se gärna länk 
Målat hemma med Kaklitir (Lute Primo på svartvit tapet) 

Tapet, glansig:  

Beroende på glanshet så kan Kalklitir få svårt att fästa, vi rekommenderar att du använder en Acrylic 
Primer white eller Häftgrund som underlag för bästa fäste för Kalklitir. 
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Tapet, struktur: 

det går bra att måla ovanpå strukturtapet, dock kommer strukturen synas men Kalklitir täcker  

Målarfärg, vatten- eller akrylbaserad  

Det går bra att måla direkt på. Är den mer än 60 i glans rekommendera en grundfärg så Kalklitir fäster 

Målarfärg; oljefärg, plastfärg 

Grunda med en Acrylic Primer white eller Häftgrund för att Kalklitir ska få fäste 

Badrum  
det går bra att måla i badrum, men inte runt dusch & bad där det stänker. Pga fukten i ett badrum så 
är det till o med bra att måla med Kalklitir, men i övriga delar av badrummet. 

Trä 

Det går bra att måla direkt på. Om det finns mycket kvistar kan det behövas prepareras med speciellt 
kvistlack. Ovanpå det måste Acrylic Primer white eller Häftgrund läggas. 

Vill man att träet ska synas igenom men ändå få Kalklitirstruktur så kan man blanda ut den med mera 
vatten. 

Kan jag spika eller borra i en Kalklitir-målad vägg eller möbel? 

Det går bra. Den spricker inte, speciellt inte om du borrar när den är nymålad (1-5 dagar) för då är den 
fortfarande mjuk. Men även när den har blivit hård har Kalklitir aldrig upplevt att den har spruckit. 

Gips 
Går bra att måla direkt ovanpå 

Tegelvägg  
Går bra att måla direkt på. Tegel suger färg så räkna med 1-2 extra lager. 

Spackel  
Kalklitir fäster inte på Spackel, använd en Acrylic Primer white eller Häftgrund som grund ovanpå 
spacklet.  

Spis/mur  
går att måla direkt ovanpå. Färgen tål värme. Målad tidigare? Se under målarfärg 

Skiffersten eller liknande material 

Det är viktigt att materialet kan absorbera, testa gärna med en våt trasa på ytan. Om vattnet försvinner 
in i stenen så gör även kalklitiren det. Gör de inte det kan det fungera med ett tunt lager Acrylic Primer 
white eller Häftgrund ovanpå stenen och sen måla med Kalklitir.  

Element  
Kalklitir klarar 50 graders värme. En god regel är att om du kan placera din hand på ytan utan att 
bränna dig så kan du ha Kalklitir där. 

Fläckar  
Om du fått en fläck och den finns kvar när det torkat så är det enklaste att dutta över lite färg. 
Förmodligen har du färg över sen du målade, ett tips att överbliven färg kan sparas i ett förslutet kärl 

Trägolv  
Vi rekommenderar inte kalklitir till golv. Men håll ut, Kalklitir håller på att ta fram en golvvariant som är 
supersnygg! 

Bänkskiva  
Är den lackad bör den slipas trären först för bästa fäste. För att få en tålig yta behövs ett lack ovanpå. 
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Kalklitir rekommenderar ett lack som heter Panel Lakk Klar från Jotun. Så fort du får ett lack på så 
ändras färgen lite till en mörkare nyans. 

Köksbord; oljat, lackat  
Slipa ner lacken först och måla sen Kalklitir direkt på. För att få en tålig yta behövs ett lack ovanpå. 
Kalklitir rekommenderar ett lack som heter Panel Lakk Klar från Jotun. Så fort du får ett lack på så 
ändras färgen lite till en mörkare nyans. 

Kan man måla eller tapetsera ovanpå Kalklitir sen 

Grunda med Acrylic Primer white eller Häftgrund och måla alternativt tapetsera sen ovanpå. 

Måla med Kalklitir ovanpå Kalklitir-färg 

Du kan måla ovanpå Kalklitir med Kalklitir hur många gånger som helst om du vill byta färg i något rum 
eller möbel.  

Utomhus 

Om du vill måla möbler eller krukor utomhus så är det det viktigt att det inte kommer i kontakt med 
vatten/regn på 3-4 dagar efter det är målat. Efter det så tål de att stå utomhus. Man kan även använda 
både lack eller vax ovanpå för att få en fin finish, beroende på vilket resultat du önskar. 

Möbler: ska jag sandpappra primern? 

Du behöver inte göra det men kan göra det om du vill. Kalklitiren får då inte samma texture och du 
kommer säkert behöva måla två omgångar om du sandpapprar mycket. 

Måla med annan färg på Kalklitir för att skapa mönster 

Det går bra. Men du måste först måla med Acrylic Primer white eller Häftgrund i mönstret innan du 
målar med den vanliga färgen. 

Tillbehör	

Lack 

Panel Lakk Klar från Jotun är det lacket som Kalklitir märkt har minst förändring på Kalklitir i form av 
färg och effekt och den som har gett bäst resultat. 

Akryl primer  
Vanlig primer funkar bra så länge den är akrylbaserad och inte oljebaserad. Hittar du inte Acrylic 
Primer white på din lokala färghandlare så går det bra med HÄFTGRUND, en vattenburen 
snabbtorkande grundfärg baserad på akryl och avsedd för inomhusmålning av snickeri och väggar. 
Början på 2015 kommer Kalklitir med ett eget märke, tillsvidare rekommenderar vi ovan. 

Pensel 
All Kalklitir ska målas med pensel. Vår pensel är 10 cm bred och 3 cm tjock.  

 

Texter copyright inreda.com  

2014-11-01 Annelie Persson, inreda.com annelie@inreda.com 


