
 

 

NORDISK  FORUM  FOR  BYGNINGSKALK DANMARK 

Nordisk Forum for Bygningskalk 
RAADVAD 40, DK 2800 LYNGBY 

Tlf.  +45 45 96 99 98 

Fax. +45 45 96 10 86 

www.kalkforum.org 

al@bygningsbevaring.dk  

 
Kære medlem af foreningen Nordisk Forum for Bygningskalk 
RUM Bestyrelsesmøde i Nordisk Forum for Bygningskalk  

I 2007 afholdes foreningens ÅRSMØDE i England, nærmere betegnet i Greenwich, den 14. – 16. 
september. Se indbydelse hertil på www.kalkforum.org eller i den udsendte brochure. 
 

Da vi på Årsmødet på Sveaborg i Finland i 2006, besluttede at tage imod invitationen fra England i 
2007, blev der samtidigt lagt op til, at de forskellige nordiske lande, skulle afholde et nationalt 
møde om et relevant emne. Så der også skete noget ’hjemme’ i de nordiske lande. 
 
Derfor indkalder den danske komite i bestyrelsen for Nordisk Forum for Bygningskalk i 
samarbejde med Center for Bygningsbevaring i Raadvad til: 
 

DANSK MØDE OM DEN EUROPÆISKE NORM FOR  
HYDRAULISK KALKMØRTEL 

Onsdag, den 30. maj kl. 13-17  
i Raadvad. 

 
 Det er nu gået op for bredere kredse i byggeindustrien, at der ud over Portland Cement  

også findes et andet hydraulisk bindemiddel til mørtel og puds, nemlig hydraulisk kalk og 
hydraulisk kalkmørtel på engelsk ’Natural Hydraulic Lime, forkortet NHL. 

 

Derfor er der for nyligt udarbejdet en europæisk norm for hydraulisk kalkmørtel, som bl.a. 
skal sikre, at den hydrauliske kalk, der sælges i de forskellige europæiske lande, eller som 
eksporteres over landegrænserne, kan sammenlignes med hensyn til egenskaber og 
anvendelse. 

 

De egenskaber, man har valgt at fokusere på i normen er trykstyrken på den mørtel, der 
kommer ud af blandingen af den hydrauliske kalk med sand og vand i passende mængder. 
Trykstyrken er beskrevet i en skala fra 2-5 med en halv decimal som spring. Derudover har 
kalken 3 forskellige betegnelser: HL (Hydraulic Lime), NHL (Natural Hydraulic Lime) og 
NHL-Z (Natural Hydraulic Lime with Pozzolans). 

  
De spørgsmål, mødet i Raadvad, vil behandle er følgende: 
 

1 En forklaring på hvad disse forskellige nye betegnelser betyder. 
2 Hvad svarer de nye normbetegnelser til i forhold til de ’gamle’ betegnelser, vi er vant til med 

enten rummål eller vægtmål. 
3 Hvad kommer den nye norm til at betyde for h.h.v. nybyggeri og bygningsrestaurering 
4 Hvad det sidste angår, har der allerede fra engelsk side (Building Limes Forum) været rejst 

spørgsmålet om, hvorfor de meget svage hydrauliske mørtler, som er meget anvendte 
til bygningsrestaurering, en slags NHL-0,5, NHL-1 eller NHL-1,5 ikke er med i 
normen. Og hvad vi som restaureringsfolk gør ved det? 

5 Hvad med den rene luftkalkmørtler? Kommer der også normer for dem fra EU? 
 
Torben Seir vil indledningsvis forsøge at besvare de 5 spørgsmål – med input fra Poul Klenz Larsen 
og Anders Nielsen. Derefter giver vi ordet til de forskellige leverandører og producenter af hydrau-
lisk kalk i Danmark. Til sidste er der tid til yderligere spørgsmål og en konklusion. 
 

Pris for deltagelse i mødet: 500 kr 
Tilmelding til nedenstående adresse inden den 25. maj 2007. 
 

Efter mødet er der picnic med lækre picnic-kurve fra Emmery’s i Hellerup og lidt vin 
i Dyrehaven for dem, der har lyst. Pris 175 kr.  Tilmelding senest 25. maj. 

 

Vi håber at se mange medlemmer. 


