
Til medlemmer af Nordisk Forum for Bygningskalk og andre interesserede. 
 
Vi indkalder hermed til 

DANSK MØDE OM 
overfladebehandling med luftkalk 

 

Onsdag den 7. november 2012 kl. 13-17 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad 

Raadvad 40, 2800 Lyngby 
 
Baggrund 
Luftkalk (hvidtekalk og kalkfarver) som overfladebehandling på murværk har en række meget 
interessante egenskaber: 
 

• Kalkning er let at udføre. Desuden er kalkning billig og ugiftig.  
• En kalket overflade reflekterer lyset på en smukkere måde end andre materialer. 
• En kalket overflade fornyer sig ved langsom nedbrydning, og beholder lysreflektionen. 
• En kalket overflade hindrer vandopsugning i murværket bagved. 
• Kalket murværk tørrer hurtigere ud end murværk med andre overfladebehandlinger. 

 
Der er dog også en række problemer i forbindelse med brugen af hvidtekalk og kalkfarver til 
overfladebehandling: 

• Særlige krav til vejr, temperatur og bund – samt materialer, håndværk og redskaber. 
• Kalkfarver skjolder let, bl.a. på uens bund. 

 
Igennem de senere år har man erhvervet nye erfaringer med brugen af læsket kalk, hvidtekalk og 
kalkfarver m.m., som vi gerne vil dele, diskutere og udsprede til andre interesserede. Det gælder den 
almindelige brug af hvidtekalk, kalkfarver, jernvitriolkalk m.m. på murværk og puds, men også mere 
specielle emner som ’kalkning’ på træ, fx på bindingsværk med kalkkasein, hvidskuring af trægulve 
med luftkalk, kalkning af murede sokler, kalkning på beton og portlandcement med sandkalk m.m.  
 
Invitation 
I den danske afdeling af Nordisk Forum for Bygningskalk vil vi derfor gerne invitere til en faglig 
eftermiddag om kalk, i lighed med det velbesøgte møde om ’kornkurven’ i foråret. Vi har  planlagt 
følgende program. 
 
Kl. 13.00 Velkomst, indledning og introduktion. Søren Vadstrup 
Kl. 13.10 Torben Seir: Materialet kalk 
Kl. 13.30 Kirsten Trampedach: Nationalmuseets erfaringer med kalkning af og i kirker 
Kl. 13.50 Daniel Nymberg: Kalkning i Sverige 
 

Pause – med en lille forfriskning 
 

Kl. 14.30 Søren Vadstrup: Læsket kalk – 10 materialer i eet.  
 Herunder erfaringer med kalklimfarver og mindskelse af skjolder i kalkede overflader 
Kl. 14.50 Anders Nielsen: Hvidtekalk med fyldstoffer. 
Kl. 15.10 Niels-Holger Larsen: Kalkning med jernvitriol – nye erfaringer   
Kl. 15.30 Camilla Sandem Dhelie: Hydraulisk kalkmaling 
Kl. 15.45 Diskussion og perspektivering 
Kl. 16.15 Slut  
 
Vi vil specielt opfordre producenter af kalkprodukter m.v. til at komme og til at medbringe produkter, 
prøver og brochurer. Så vil vi opsætte en lille udstilling af disse i lokalet.  
 
Tilmelding til kalkforumDK@gmail.com inden den 2. november 2012 
 
Pris 100 kr. – betales ved indgangen - til kaffe, kompendiematerialer m.v. Studerende gratis adgang. 
 

Med venlig hilsen 
 

Anders Nielsen, Niels-Holger Larsen, Torben Seir og Søren Vadstrup 
NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK 

Danmark 
Oktober 2012 


